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ajalah kekuatan sugesti kembali 

hadir di Bulan Februari 2018 ini, 

edisi kali ini bertepatan dengan 

peringatan tahun baru imlek sehingga sangat 

pas ketika majalah kekuatan sugesti 

mengambil tema tentang perhitungan ramalan 

keberuntungan seseorang. 

Hmm, sambil mencari bahan buat 

pengajuan disertasi, browsing-browsing eh 

kebawa ke halaman ramalan zodiakmu hari ini, 

tentu bukan sebuah kebetulan saya membaca 

halaman web tentang ramalan zodiak pasti ada 

sesuatu dalam pikiran saya yang 

merequestnya sehingga terbuka halaman 

tersebut. Karena saya memahami pikiran 

dengan utuh, maka saya menyadari bahwa 

tidak ada yang namanya kebetulan dalam 

hidup saya, pasti semua terjadi karena request 

saya. Dan hukum ini berlaku juga bagi anda, 

bagi semua orang. Tidak ada kebetulan, tapi 

sudah sesuai dengan keinginan anda sendiri. 

Apapun itu peristiwanya, meskipun terlihat 

jelek pun pasti sudah sesuai dengan keinginan 

anda, mengenali “kebetulan”, Bicara tentang 

zodiak maka berhubungan dengan tanggal 

lahir, banyak juga peminat ramalan zodiak ini. 

Anda mungkin juga termasuk, apalagi jika 

berkaitan dengan rezeki dan jodoh. Tanggal 

lahir, adalah sebuah angka yang memang 

diberikan untuk menjadi penanda bagi 

kelahiran seseorang. Sebuah angka yang 

dihasilkan dari perhitungan rotasi bumi, dari 

pergerakan matahari dalam setahun, dan 

pergantian hari. Tanggal lahir, adalah sebuah 

penanda saja, maka lihatlah sebagai penanda, 

tidak perlu dihubungkan dengan apapun, 

apalagi dengan jodoh dan rezeki. Jadi ingat, 

ada seorang peserta AMC yang katanya 

pernah menemui seseorang (katanya) trainer 

lalu dikatakan jika tanggal lahirnya memiliki 

jumlah yang jelek, sehingga membuat 

jodohnya susah. Peserta ini mengatakan, jika 

dia menemui (katanya) trainer itu atas saran 

M 
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temannya, menurut temannya ketika tanggal 

lahirnya terdeteksi tidak hoki dan 

mempengaruhi rejekinya maka si orang tadi 

menyuruhnya melakukan berbagai “ritual” 

untuk menghilangkan kesalahan pada tanggal 

itu. Dan setelah mengerjakan ritual tadi maka 

sekarang rejekinya jadi baik. 

Lalu saya jawab, “benarkah karena 

tanggalnya yang jelek?, atau karena teman 

anda itu sendiri yang memang ingin jelek, 

lantas ketika orang itu melakukan berbagai 

ritual kemudian rejekinya baik juga bukan 

karena si (katanya) trainer itu, tetapi karena 

teman anda itu yang menyetujui “sugesti” 

tersebut akhirnya menjadi baik rejekinya. 

Karena itu Majalah ini diberi nama 

Majalah Kekuatan Sugesti , Situasi seperti ini, 

marak di lingkungan kita, Banyak orang sibuk 

mencari perhitungan tanggal yang hoki, 

bahkan banyak juga orang yang sudah 

akhirnya membatasi diri dari bisnis dan 

aktivitas lainnya gara-gara mengetahui bahwa 

tanggal lahirnya katanya tidak hoki. Padahal 

yang membuat hoki atau tidak itu sepenuhnya 

bukan karena tanggal lahir melainkan dari 

pikiran kita sendiri. 

Dulu waktu saya masih SMA, saya juga suka 

dengan ramalan zodiak, tapi tanggal lahir saya 

itu ada diantara leo dan virgo, sehingga 

kadang di satu sumber ramalan masuk di leo, 

tapi di sumber yang lain masuk ke virgo, Nah, 

karena itu saya selalu melihat dua zodiak ini, 

dan saya ikut di zodiak mana yang ramalannya 

enak hehe. Kalau enak leo, maka ya ikut leo, 

kalau yang enak zodiak maka saya ikut zodiak. 

Dan sekarang ketika saya semakin memahami 

diri dengan utuh, ya saya tentu melepaskan diri 

dari hal-hal itu, karena melihat pengalaman 

saya dulu antara leo dan virgo tadi, kalau saya 

membaca ramalan yang enak maka ya jadinya 

enak. 

Karena itulah maka saya membuat 

AMC, sebagai satu-satunya panduan untuk 

mengenali, mengontrol dan memaksimalkan 
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Pikiran. Ketika seseorang memahami AMC 

maka akhirnya bisa membuat dan berpikir 

bahwa tanggal lahirnya pasti hoki, mudah kan? 

Caranya anda hanya cukup berpikir hoki, maka 

tanggal lahir anda selalu hoki. 

Mulai bulan Februari ini, majalah 

kekuatan sugesti menghadirkan satu bagian 

baru yaitu "Sugesti Zodiakmu", pada bagian ini 

majalah kekuatan sugesti ingin menghadirkan 

Ramalan yang pasti baik menurut zodiak atau 

bintang di tanggal lahirmu. Saatnya kita semua 

cerdas dalam menyikapi perhitungan tanggal 

lahir, shio dan sebagainya. Karena semua itu 

sebenarnya hanyalah sugesti saja. 

Bagikan majalah ini kepada teman-

teman anda lainnya sehingga semakin banyak 

orang tersadarkan dengan artikel artikel penuh 

inspirasi pencerahan dari majalah kekuatan 

sugesti ini. Salam Sugesti  
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Perayaan tahun baru imlek sudah 

dilewati beberapa hari lalu, kalau 

dikalender nasional jatuh hari jumat 

kemarin tanggal 16 Februari 2018. 

Pada hari itu, jumat sampai minggu 

kemarin, saya bersama teman-teman 

Platinum AMC di Makassar berbagi 

inspirasi tentang kesadaran diri sebagai 

manusia seutuhnya. Dan karena tempat 

pertemuan kemarin di Hotel Losari maka 

sekalian melakukan teknik “buang sial” 

ala AMC di pantai losari Makassar, teknik 

buang sial ala AMC itu dilakukan dengan 

pemahaman yang benar dan utuh 

tentang Manusia sehingga berbeda 

dengan ritual buang sial ala paranormal, 

dukun, dan kawan-kawannya. Setiap 

pergantian tahun baru Imlek, maka pasti 

beredar berbagai artikel dan tulisan 

tentang shio-shio yang beruntung pada 

tahun ini. 

Saya juga suka membaca 

peruntungan shio-shio itu, dan pasti shio 

saya selalu beruntung hehe. Setiap  

membaca tulisan tentang shio saya, pasti 

yang muncul selalu informasi yang baik 

dan enak. Aneh ya? Kalau bagian yang 

tidak baik saya tidak pernah menemukan. 

Sebenarnya kejadian seperti ini, berasal 

dari settingan pikiran kita, semua 

informasi yang hadir didepan kita itu 

sesungguhnya adalah hasil dari tarikan 

dari pikiran kita sendiri. Ada ungkapan 

dari seorang alumni kelas Platinum AMC 

waktu dimakassar kemarin “kalau sudah 

paham ilmunya, maka tidak perlu lagi 

lihat shio, tidak perlu lagi menghitung 

tahun kelahiran lalu dipaskan dengan 

tahun imlek ini ya mas, karena semua 

shio baik lah”. Inilah tujuan saya 

membuat kelas AMC, baik itu Reguler, 

Privat maupun Platinum, untuk 
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memunculkan kesadaran diri yang penuh 

bahwa memang hidup manusia itu 

tergantung dari Pikirannya sendiri. Bukan 

tergantung shio, bukan tergantung 

ramalan-ramalan, bukan juga tergantung 

omongan orang. Kesadaran seperti ini 

yang sesungguhnya Tuhan inginkan 

kepada kita sebagai manusia. 

Rahasia Hidup Sukses - Hidupmu Itu 

di Tanganmu Bukan Dari Ramalan 

Ramalan 

Begitu juga mengenai perhitungan 

tahun 2018 ini sebagai tahun anjing, pasti 

juga banyak ramalan yang mengatakan 

sisi negatif tapi juga ada yang 

mengatakan positif. Maka ambil saja 

yang positif ya, karena ketika anda 

mengiyakan ramalan yang positif maka 

pasti jadinya positif. Karena ramalan-

ramalan itu sebenarnya sebuah sugesti, 

tergantung diri kita apakah mau 

menerima atau tidak. 

Anda baca artikel saya ini : 

Sugestimulah yang Melemahkanmu dan 

Menguatkanmu 

Lalu bagaimana caranya agar shio 

anda, shio kita selalu beruntung di Tahun 

Anjing ini?  Cukup mudah, untuk 

membuat diri selalu beruntung, saya 

buatkan 3 langkah yang mudah untuk 

anda ikuti supaya shio anda selalu 

beruntung di tahun ini, apa saja? 

 

Pertama, Bercerminlah 

Tatap wajah anda di cermin lalu 

perhatikan dengan seksama wajah itu. 

Apakah wajah itu masih memiliki dua 

mata? apakah wajah itu masih memiliki 

dua telinga? Apakah wajah itu masih 

memiliki satu mulut? Kalau jawabannya 

iya, maka itu tandanya diri anda masih 

baik-baik saja, itu tandanya diri anda 

masih pantas untuk menikmati hidup di 

tahun Anjing ini. 

Kedua, Katakan “Saya Beruntung” 

Setelah melihat wajah anda yang 

masih utuh itu sebagai manusia, maka 

sekarang katakan kepada wajah yang 

dicermin itu “saya beruntung”, 

keberuntungan itu bukan hasil 

perhitungan, tapi keberuntungan itu 

diciptakan melalui Pikiran kita. 

Baca artikel ini : Keberuntungan 

Ternyata dapat Diciptakan 

Ketiga, Berdoalah kepada TUHAN 

Yang perlu anda ikut itu bukan aturan 

dari para peramal, bukan dari 

perhitungan shio-shio, tapi aturan dari 

TUHAN. Aturan Tuhan yang ada pada 

diri kita itu baru bisa kita sadari kalau kita 

mau menggunakan PIKIRAN dengan 

benar. Bahkan berdoa yang benar itu 

harus Menggunakan Pikiran, setelah 

anda mengucapkan kepada diri anda 

bahwa “Saya beruntung” maka 
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berikutnya adalah berdoa dengan benar 

kepada Tuhan. 

 

 Hidup menjadi selalu beruntung di 

Tahun Anjing ini jika kita mau menyadari 

diri dengan benar. Keberuntungan 

seseorang itu bersumber dari kesadaran 

diri yang penuh tentang dirinya, dan juga 

pasti tentang TUHAN. malang melintang 

di dunia ini dan ilmu gaib juga sudah 

banyak belajar”. 

Hehe, ya memang itulah mungkin 

yang banyak dimasyarakat kita, karena 

masih muda maka dianggap tidak pantas 

memberikan sesuatu ilmu. Padahal kalau 

kita membeli flash disk baru lantas diisi 

dengan file dan program yang baik-baik 

tentu flashdisk baru itu lebih bernilai 

daripada flash disk lama (berumur lama) 

tetapi justru tidak ada isinya, atau isinya 

virus semua. 

Ayo, mana yang mau anda pilih, 

flashdisk yang lama dengan tidak ada 

isinya atau berisi file jelek. Atau mau mau 

memilih flash disk baru dengan isi file 

yang baik-baik. Tentu yang flashdisk baru 

dengan isi baik ya. Kita memilih isi 

flashdiksnya, bukan flashdisknya. Cerdas 

yuk memilih sugesti yang masuk ke 

pikiran kita, pilih yang baik-baik, mudah 

dan menyenangkan.    
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Sehabis seharian tadi menemani 

putriku “ami” mengisi liburan imlek alias 

tahun baru cina, di hotel novotel 

surabaya (padahal yo ngga ngerti imlek 

iku opo hehe), mulai dari berenang, 

bermain dengan rusa, sampai tadi jalan-

jalan. Seperti biasa, setelah ami tidur 

bersama mamanya, saya mesti 

menyendiri berdua bersama “syahrini”, 

(dari tadi tidur nih syahrininya) 

berbincang di tepi kolam renang, sudah 

sepi sih hanya ada suara gemericik air 

kolam renang dan suara jangkrik 

(krik..krik..krik). Saya tanya ke syahrini, 

“apa nih yang mau dibahas di blog”, eh 

Syahrini dengan nada centilnya itu 

jawab “imlek dong, tahun ayam api”. 

“Sepertinya bagus juga idemu” jawab 

saya. 

Memang hari ini, bertepatan dengan 

tahun baru Imlek atau tahun baru cina. Apa 

cirinya? benar, dimana-mana banyak warna 

merah, begitu juga tadi ketika saya mengajak 

ami dan mamanya jalan-jalan ke salah satu 

mall disurabaya, warna merah dan lampion 

beterbaran. Kalau menurut perhitungan maka 

tahun baru Imlek kali ini adalah tahun 2568 dan 

dilambangkan dengan logo tahun ayam api. Oh 

ya, tadi saya mendapat sebuah pesan melalui 

akun whatsapp saya dari salah seorang 

pembaca buku Alpha Telepati. “mas firman, 

bagaimana pendapat mas firman tentang 

ramalah shio-shio itu, apakah benar?”. Saya 

jawab saja “bagi yang membuat ramalannya 

tentu benar, dan bagi yang berpikir itu benar 

terjadi maka ya pasti benar terjadi”. Tentu 

perhitungan seperti itu sama saja dengan 

perhitungan tanggal lahir, lalu perhitungan 

zodiak dan perhitungan weton serta 

perhitungan sejenisnya. 

| Kekuatan Diri 
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Setiap pergantian tahun, baik itu tahun 

masehi atau tahun cina pasti sibuk mencari 

ramalan dan sibuk menghitung hoki. Ayo 

ngaku, anda juga ya? Kalau anda mau selalu 

hoki, coba anda baca artikel saya yang ini ya. 

 

Saya jadi ingat ketika ada seorang 

peserta kelas privat AMC yang “kebetulan” dia 

juga seorang praktisi fengshui dan shio, dia 

tertawa ketika sudah memahami AMC dan 

bicara “bener mas, yang membuat terjadi bukan 

ramalannya tapi pikiran klien saya ya”. Dan 

beberapa minggu kemudian dia menelepon 

“mas firman, saya coba buat pakem fengshui 

sendiri dan saya terapkan ke klien, eh beneran 

ngefek juga, ternyata selama ini saya masih 

bodoh juga mas, terima kasih ilmunya mas”. 

Kenapa ada logo tahun ayam, tahun tikus dan 

sebagainya itu, sebenarnya hanya untuk 

mempermudah mengingatkan saja, bukan 

menentukan nasib seseorang. Karena yang 

menentukan nasib seseorang itu adalah 

PIKIRAN nya sendiri. Bukan apa shio anda, 

bukan apa zodiak anda, bukan apa weton anda, 

bukan itu yang menentukan kebaikan dalam 

hidup seseorang, bukan itu yang membuat 

kesuksesan dalam hidup anda. Yang 

menentukan baik tidaknya nasib seseorang 

adalah Pikirannya sendiri. 

Bagi anda yang belum mempelajari dan 

memahami AMC (Alpha Mind Control) pasti 

menganggap aneh tulisan saya, tapi kalau anda 

sudah memahami AMC pasti nanti anda setuju 

bahwa yang menentukan kebaikan nasib 

seseorang adalah Pikirannya sendiri, sehingga 

ketika seseorang sudah bisa mengenali, 

mengontrol dan memaksimalkan Pikirannya 

maka pasti bisa mengubah nasibnya menjadi 

lebih baik. Tadi, waktu perjalan menuju ke hotel 

ini saya mendengar radio bahwa pada tahun ini 

shio anjing tidak cocok dengan shio ayam, 

karena anjing dan ayam sering bertengkar. 

Saya dan istri langung tersenyum geli, istri 

bicara ke saya “di video cerita anak-anak, 

anjingnya pak tani selalu akur itu dengan ayam-

ayam peliharaan pak taninya” 
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 Saran saya baca dan simpan ramalan 

dari shio/zodiak/weton yang baik-baik saja ya, 

karena dengan menyimpan kebaikan dalam diri 

maka pasti yang hadir dalam kehidupan kita 

pasti yang baik-baik juga. Selama Tahun baru 

Imlek bagi yang merayakan, percayalah 

Kebahagiaan, Kemuliaan dan Keberuntungan 

pasti selalu hadir dalam kehidupan kita 

sepanjang tahun ini dan tahun-tahun 

berikutnya”  
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ari ini, saya ada janji dengan seorang 

bapak muda yang ingin belajar 

hipnotis, terlihat memang bapak ini 

belum memahami sama sekali hipnotis, 

namanya juga baru belajar kan. Ketika saya 

tanyakan kepada dia, apa tujuannya untuk 

belajar hipnotis, bapak ini menjawab, “agar saya 

lebih percaya diri mas kalau menghadapi orang 

lain”. Lalu saya menjawab, “lho memang 

gimana caranya belajar hipnotis bisa percaya 

diri, saya jadi bingung pak”. “kan kalau saya bisa 

menghipnotis orang, seperti di tv itu kan saya 

jadi percaya diri, merasa punya kelebihan gitu 

mas, nah itu makanya saya mau belajar” bapak 

ini menjelaskan ke saya. Mungkin anda juga 

merasa seperti bapak ini kan?, belajar hipnotis 

dengan harapan bisa percaya diri karena 

“merasa” sudah bisa menidurkan orang lain 

seperti di tv. Mungkin anda merasa “sakti” 

setelah belajar hipnotis? Kalau itu harapan 

anda? Lebih baik urungkan niat anda, he.he 

karena hipnotis tidak membuat anda sakti, 

karena hipnotis adalah ilmu berkomunikasi. 

Dalam tulisan-tulisan saya sebelumnya 

di blog ini, saya jelasan bahwa hipnotis adalah 

ilmu berbicara, bahkan dalam kelas pelatihan 

saya mengatakan bahwa orang itu bisa 

terhipnotis atas “kemauan” diri orang itu sendiri, 

karena peran dari penghipnotis hanya sebagai 

pembimbing, kalau yang dibimbing tidak mau 

maka ya sudahlah, buat apa juga diteruskan. 

Anda pasti bingung, “kan yang ditv itu ada yang 

bilang tidak mau dihipnotis tetapi tetap aja bisa 

ditidurkan, gimana itu?”.  

Kalau ini pertanyaan anda, sah-sah saja. 

Makna MAU dalam menghipnotis orang adalah 

menurut, bukan ditawari hipnotis. Tentu tidak 

akan ada satu orang pun yang mau anda 

hipnotis, kalau anda menawarinya. Coba saja, 

anda tanyakan ke teman2 anda, “Eh..kamu mau 

ya aku hipnotis?” Pasti jawabannya tidak mau 

kan,kenapa tidak mau? 

Karena HIPNOTIS hampir disemua 

kepala orang adalah sesuatu yang negatif dan 

jelek, membuat orang tidak sadar dan 

sebagainya, sehingga tidak mau, Tetapi kalau 

kita mengatakannya seperti ini: 

“kamu mau aq kasih tau caranya agar 

besok kalau ujian dapat nilai yang bagus?” pasti 

teman anda mengatakan “mau,gimana 

caranya” lalu kalau anda sudah pernah 

mengikuti workshop hipnotis atau AMC, anda 

bisa memberikan jawaban “kalau kamu 

mau,nurut ya ama aku”, hehe…saat teman 

anda berkata “iya”, maka selanjutnya terserah 

anda.. 

 

Nah..kalau seperti itu, apakah itu 

penghipnotisnya yang sakti?atau yang hebat? 

kalau menurut saya, yang dihipnotislah yang 

H 
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hebat, yang memiliki kemampuan berimajinasi 

yang bagus, yang mudah fokus, sementara 

penghipnotis hanya berbicara. Jadi, apakah 

belajar hipnotis bisa membuata anda percaya 

diri? bisa jadi ya, sebab dengan mempelajari 

ilmu hipnotis, anda saya latih untuk berbicara, 

untuk berkomunikasi, sebab itu syaratnya. Saya 

sering menjawab banyak pertanyaan  baik 

melalui telepon, sms atau acc messenger, “Mas 

firman apa sih syaratnya belajar hipnotis itu?”, 

dan saya pun menjawab, syaratnya anda berani 

berbicara itu saja. Kalau tidak berbicara 

bagaimana caranya anda memberikan “sugesti” 

kepada orang yang mau anda hipnotis? 

Semakin anda lancar berbicara maka semakin 

mudah anda menguasai hipnotis. 

Ketika anda belajar hipnotis maka 

otomatis anda belajar berbicara, karena hipnotis 

adalah ilmu berbicara, sehingga dengan sering 

berlatih menghipnotis orang maka tentu 

percaya diri anda mulai meningkat. Tetapi 

percaya diri itu anda sendiri yang memulainya, 

bukan saya juga bukan orang lain. Masih 

menganggap penghipnotis itu hebat dan sakti? 

kalau kendali seutuhnya dari orang yang akan 

dihipnotis berada dalam orang itu sendiri?  
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harus mulai memperluas pemahaman 

tentang HIPNOTIS agar bisa keluar dari kotak 

sempit pikiran anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

 

 

    

 

  

 
 

“mas firman, suami saya tergoda 

dengan perempuan lain dan itu teman saya 

dulu sma. Saya mau nangis, saya cerita ke 

sahabat saya, lalu diberi nomor mas firman, 

katanya mas firman bisa ada solusi untuk 

mengembalikan suami saya”, telepon dari 

seorang perempuan yang katanya dari 

manado. 

Kalau sudah kejadian seperti ini maka 

solusinya iya langsung belajar AMC (Alpha 

Mind Control), belakangan ini muncul istilah 

baru yang marak di dunia maya yaitu 

“Pelakor”, saya sendiri awalnya tidak tahu 

apa itu Pelakor, ternyataPerebut Laki Orang. 

Maklum, kalau istilah-istilah yang seperti itu 

saya termasuk “kudet” alias kurang update.  

 

Peran seorang istri sangat besar untuk 

menjaga suamina agar tetap dalam 

“lingkaran” kasih sayang istrinya. 

Seorang suami yang akhirnya memilih untuk 

meninggalkan istri sahnya sebenarnya 

karena kurangnya pengendalian diri dari si 

suami ini, atau mungkin suaminya yang 

memang mudah sekali tergoda hehe. Tapi 

kita tidak boleh hanya melihat dari satu sudut 

suami saja, karena dalam rumus AMC bahwa 

setiap kejadian itu bukanlah kebetulan tapi 

pasti hasil request dari orang itu sendiri. Jadi 

ketika suami anda meninggalkan anda 

sebagai istri kemudian memilih kepada 

peremuan lain maka sebenarnya itu pasti 

request dalam Pikiran anda yang 

menariknya. Masuknya seorang perempuan 

“pelakor” ke dalam kehidupan rumah tangga 

| Alpha Telepati 
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anda itu adalah sesungguhnya juga hasil dari 

tarikan pikiran anda sebagai seorang istri. 

Pasti anda sedikit merengut bahkan 

mengernyitan dahi begitu membaca 

penyataan saya diatas ya, tapi memang 

seperti itulah kenyatannya. Banyak para istri 

yang mengikuti kelas AMC, anda bisa cek di 

foto-foto kelas pelatihan AMC, awalnya 

memang tidak terima dikatakan sebagai 

penyebab suaminya pergi tapi begitu sudah 

memahami AMC akhirnya juga menyadari 

bahwa ada Pikiran dia yang secara tidak 

langsung mengingkan suaminya pergi. Kalau 

anda bertemu saya di kelas AMC nanti pasti 

juga sadar. Beberapa minggu lalu saya 

menerima juga wa dari seorang perempuan 

yang pernah belajar AMC, waktu dikelas dia 

mengeluhkan suaminya tergoda dengan 

perempuan lain dan alhamdulillah setelah 

menerapkan AMC suaminya kembali ke 

pelukannya dan si perempuan pelakor itu 

pergi dengan sendirinya.  

Kalau anda memang mau sungguh-

sungguh suaminya kembali ke pelukan anda 

atau ingin suaminya selalu dalam pelukan 

anda maka belajar lah AMC, tapi kalau masih 

setengah-setengah maka anda bisa terapkan 

saja 3 Cara ini sebagai tindakan preventif 

atau pencegahan agar suami anda 

terlindungi dari para pelakor, ya sedia payung 

sebelum hujan. Apa saja 3 Cara itu. 

 

Pertama, Jagalah Pikiran Anda 

Buat anda para istri, menjaga pikiran 

adalah hal penting untuk tidak menarik 

pelakor masuk ke dalam rumah tangga anda. 

Kalau anda tidak menjaga pikiran maka siap-

siap saja pelakor masuk ke rumah tangga 

anda. 

 

Kedua, Jadilah Istri Yang 

Sesunguhnya. 

Banyak para istri tidak menjadi istri. 

Lho pasti anda bingung. Saya sering temui ini 

di kelas Platinum. Banyak istri yang 

sebenarnya tidak tidak pernah menjadi istri, 

akhirnya suaminya pergi deh. 

 

Ketiga, Peletlah Suami anda Dengan 

Metode Alpha Telepati 

 

Gunakan cara halus  ini untuk 

membuat suami hanya cinta ke anda, kalau 

pelet selama ini dikenal sebagai cara yang 

salah, bahkan mungkin dianggap jalan yang 

jelek, tapi saya pastikan ketika anda 

membaca buku Alpha Telepati maka anda 

menemukan sebuah pemahaman baru 
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bahwa pelet itu adalah solusi yang tepat 

untuk membuat suami anda hanya cinta ke 

anda, dan tidak perlu mendatangai orang-

orang yang mengaku pintar itu. Cukup 

dengan memiliki, membaca dan mempelajari 

buku Alpha Telepati maka anda sudah bisa 

melakukan Pelet kepada suami anda. 

Tidak perlu risau dengan para pelakor,  ketika 

anda sudah menerapkan 3 cara tadi maka 

pasti suami anda baik-baik saja, bahkan 

ketika anda mau belajar dan memahami AMC 

maka pasti suami semakin jatuh cinta dan 

menurut kepada anda. 
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Hati-hati Membaca Artikel, Bisa Membuat 

Seseorang Mengalami Ketakutan 

ari Kamis yang lalu saya membuat 

janji dengan seorang klien untuk 

sesi konseling dan terapi, seorang 

laki-laki usia sekitar 40tahun berasal dari kota 

Sumenep, sebut saja bapak Z . Bapak ini 

sudah lama sekitar sebulan yang lalu 

sebenarnya membuat janji, tapi karena saya 

harus mengatur jadwal kegiatan saya, maka 

baru kamis kemarin bisa bertemu. Ketika 

melalui telepon, bapak ini cerita bahwa dirinya 

merasa takut dan hidup jadi tidak nyaman, lalu 

minder dan selalu ada ketakutan. Saya coba 

tanya lewat telepon memang tidak bisa jelas, 

dia hanya mengatakan takut dan sudah 

pernah pergi ke hipnoterapis tapi hanya diajak 

ngobrol saja.  Saya hanya sampaikan untuk 

membaca blog ini sebelum bertemu saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika bertemu kamis kemarin, bapak 

ini cerita kalau dia merasa ketakutan sehabis 

membaca artikel-artikel diinternet tentang 

benjolan dileher, apalagi setelah kematian 

artis olga syahputra yang berawal dari 

benjolan leher. Bapak ini meraba-raba 

dilehernya dan ada benjolan, tapi setelah 

diperiksa ke dokter spesialis bukan sesuatu 

yang berbahaya, bapak ini tidak percaya ke 

dokter lalu menganalisa sendiri dengan 

berbekal bacaan internet, dan semua bacaan 

itu justru menimbulkan efek yang membuat 

takut bagi diri bapak  Z ini. “saya merasa 

takut, terus lambung jadi ngga enak, mau 

makan malas pak firman, dulu badan saya 

bagus seperti pak firman, tapi sekarang jadi 

kurus gini. Saya kepikiran terus bacaan di 

internet itu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

| Hipnoterapi 

16  Kekuatan Sugesti | Edisi Februari 2018 



 

Memang semua apa yang anda baca itu 

secara otomatis masuk ke pikiran anda dan 

mempengaruhi hidup anda, jadi hati-hatilah 

ketika membaca artikel, anda telusuri dulu 

artikel yang anda baca, apakah hasil copy 

paste saja atau merupakan tulisan dari 

pakarnya. Karena meletakkan informasi di 

internet sekarang begitu mudah, jadi hati-hati 

ya. Diawal sesi saya mengatakan ke bapak Z 

ini, “berapa dokter yang bapak temui, 

semuanya spesialis kan? Bapak sekolah 

dokter? Harusnya yang bapak percaya itu 

artikel yang tidak jelas siapa yang membuat, 

atau dokter yang memang sudah pakarnya 

pak”. Bapak ini terdiam. 

Lalu saya membimbing bapak ini untuk 

rileks, untuk mengingat sumber kebahagiaan 

dalam dirinya, makin lama bapak ini terlihat 

mulai menangis. Lalu saya coba memberikan 

penyadaran kepada bapak Z ini bahwa hidup 

seseorang itu sebenarnya dibuat oleh dirinya 

sendiri, rasa takut, rasa tidak nyaman dan 

semua rasa-rasa itu hadir karena dibuat 

sendiri oleh orang itu. Perlahan, saya berikan 

sugesti-sugesti untuk membuat bapak ini 

menyadari betul siapa dirinya, dan begitu sesi 

selesai bapak Z ini langsung teriak, “YES, 

saya bahagia dan sehat sekarang” 

Dari yang awalnya bertemu saya tadi 

lemas, wajah yang suram, terlihat tanpa 

semangat. Begitu selesai sesi itu, bapak Z ini 

menjadi “heboh”, sambil teriak-terika YES, 

YES, “saya menemukan kembali diri saya pak 

firman, saya sadar sekarang, hidup saya ada 

ditangan saya”. 

Banyak artikel yang tersimpan di 

internet, kita harus selektif dalam 

membacanya, banyak artikel yang ditulis 

tanpa sumber, tanpa kejelasan dan tanpa 

proses ilmiah. Sering saya bertemu klien yang 

datang ke saya, mengalami ketakutan dan 
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mengalami “masalah” hanya karena membaca 

artikel di internet, baik itu tentang penyakit, 

tentang keuangan. Termasuk juga ketika di 

kelas Alpha Mind Control (AMC), saya banyak 

bertemu peserta yang memiliki pemahaman 

yang salah tentang PIKIRAN karena 

membaca artikel-artikel yang memang salah 

dan terkesan njlimet, dibuat oleh orang2 yang 

tidak bertanggung jawab yang hanya 

mengcopy-paste dari banyak sumber tanpa 

dicek dulu kebenarnya. 

Hati-hati ya membaca sebuah artikel, 

jagalah PIKIRANMU dari sumber-sumber 

yang bisa mengganggu kerja PIKIRANMU.. 
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| Inspirasi Tokoh 
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Kisah Istri 

Terkasih Sukarno, 

Inggit Garnasih 

 

“Inggit Ganarsih menikah 

dengan Sukarno pada 1923 dan 

berpisah pada 1943. Inggit 

setia mendampingi Sukarno 

selama dipenjara hingga 

diasingkan ke Flores dan 

Bengkulu.” 

 

Inggit Garnasih adalah istri yang 

selama 20 tahun mendampingi Sukarno 

dan akhirnya berpisah 2 tahun sebelum 

Sukarno menjadi presiden. 

"Tidak usah meminta maaf, Kus. 

Pimpinlah negara dengan baik, seperti 

cita-cita kita dahulu di rumah ini," begitu 

ucap Inggit Garnasih kepada Kusno, 

mantan suaminya. 

Kusno yang dimaksud Inggit tidak 

lain adalah Sukarno, sang Presiden 

Republik Indonesia yang pertama. Kala 

itu di suatu hari pada 1960, Sukarno 

mendatangi rumah Inggit di Bandung 

untuk meminta maaf karena pernah 

melukai hati mantan istrinya itu. 

Sukarno menikahi Inggit pada 24 

Maret 1923, saat ia masih menjadi 

mahasiswa Technische Hoogeschool te 

Bandoeng, cikal-bakal Institut Teknologi 

Bandung (ITB). Jarak usia yang terpaut 

13 tahun lebih muda tidak kuasa 

menghalangi rasa cinta Sukarno kepada 

Inggit. 

Lantas, siapakah Inggit? Wanita 

ini adalah induk semang alias ibu kost 

yang menampung Sukarno semasa 

kuliah di Bandung. 

Berawal Dari Cinta Terlarang 

Inggit Garnasih lahir di Desa 

Kamasan, Kecamatan Banjaran, 

Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 

17 Februari 1888. Saat masih remaja, 

Inggit adalah kembang desa di 

kampungnya. Banyak lelaki yang 

berupaya mendekat untuk sekadar bisa 

mencuri perhatiannya.  

Inggit Garnasih adalah wanita 

asal Banjaran, Bandung. Anak ketiga 

pasangan Ardjipan dan Asmi ini terlahir 

dengan nama Garnasih pada 17 

Februari 1888, tepatnya di Desa 

Kamasan Kecamatan Banjaran 

Kabupaten Bandung. Kakaknya 

bernama Natadisastra dan Moertasih. Ia 

tumbuh menjadi gadis cantik yang 

dikagumi banyak pria. Karena 

kecantikannya, di kalangan pemuda 

beredar ungkapan “Mendapat 

senyuman dari Garnasih bagai 

mendapat uang seringgit". Kata “ringgit” 
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kemudian berubah menjadi "Inggit" yang 

menempel terus pada nama Garnasih. 

“Inggit adalah contoh bagi gadis-

gadis sebayanya. Karena itulah 

Soekarno menyebutnya Srikandi,” 

kenang SK Trimurti, salah seorang 

pejuang kemerdekaan. 

Pada usia 12 tahun Inggit sudah 

menikah dengan Nata Atmaja seorang 

patih di Kantor Residen Priangan. 

Perkawinan ini tidak bertahan lama dan 

beberapa tahun kemudian Inggit 

menikah lagi dengan seorang pedagang 

kaya yang juga tokoh perjuangan dari 

Sarekat Islam Jawa Barat, H. Sanoesi. 

Mereka tinggal di Jl. Kebonjati. Di rumah 

inilah kali pertama Inggit Garnasih 

bertemu mata dengan Soekarno muda, 

lalu menikah. 

Sukarno masih berumur 21 tahun 

saat tiba di Bandung. Ia melanjutkan 

kuliah ke kota kembang setelah lulus 

dari Hogere Burger School (HBS) di 

Surabaya. Ketika itu, Sukarno bukan 

lajang lagi. Ia punya istri bernama Siti 

Oetari yang tidak lain adalah putri 

kesayangan bapak kost-nya di 

Surabaya, Haji Oemar Said 

Tjokroaminoto. 

Namun, rasa cinta Sukarno ada 

Oetari lebih condong seperti cinta 

kepada saudara. Sukarno sering 

berinteraksi dengan Inggit, apalagi 

mereka tinggal serumah, lalu terjadilah 

peristiwa di suatu malam itu.  

"Pada awalnya kami menunggu. 

Selama beberapa bulan kami 

menunggu dan tiba-tiba dia berada 

dalam rengkuhanku. Ya, itulah yang 

terjadi,” tutur Sukarno kepada Cindy 

Adams seperti yang dikisahkan dalam 

buku Bung Karno : Penyambung Lidah 

Rakyat Indonesia (1965). 

 

Bung Karno : Penyambung Lidah 

Rakyat Indonesia (1965) 

“Aku menciumnya. Dia 

menciumku. Lalu aku menciumnya 

kembali dan kami terperangkap dalam 

rasa cinta satu sama lain. Dan semua itu 

terjadi selagi ia masih istri dari Sanusi 

dan aku suami dari Oetari," lanjutnya. 
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Dan akhirnya, Sukarno 

menceraikan Oetari, begitu pula dengan 

Inggit yang secara resmi berpisah 

dengan Sanusi. Keduanya lalu menikah 

di rumah orangtua Inggit di Jalan 

Javaveem, Bandung. 

Setia Hingga ke Tanah 

Buangan 

Dalam surat nikah dicantumkan 

usia Soekarno dari 22 tahun di tuakan 

menjadi 24 tahun, sedangkan usia Inggit 

Garnasih dimudakan dari 36 tahun 

menjadi 35 tahun (Anwar, 2002:18). 

Mereka menikah di rumah orang tua 

Inggit, di jalan Javaveem, Bandung. 

Baru setelah itu mereka pindah ke Gang 

Jaksa dan terakhir menempati rumah di 

jalan Tjiateul, Bandung. Pernikahan 

Soekarno dan Inggit dikukuhkan dengan 

Soerat Keterangan Kawin No. 1138, 

tertanggal 24 Maret 1923, bermaterai 15 

sen, dan berbahasa Sunda. 

Inggitlah yang akhirnya 

menemani dan mendorong Soekarno 

hingga memungkinkan menyelesaikan 

studinya dengan baik. Inggit jugalah 

yang mendampingi Soekarno di masa-

masa sulit, masa awal perjuangan yang 

sengit, awal dimana Soekarno meretas 

menjadi patriot besar untuk tanah 

airnya. Sebagai pendamping Soekarno 

muda, Inggit bukan hanya menjadi istri, 

tetapi sekaligus menjadi tulang 

punggung ekonomi keluarganya. 

Apalagi setelah Bung Karno bersama 

dua pengurus Partai Nasional Indonesia 

(PNI) ditangkap dan kemudian 

dijebloskan ke penjara Banceuy karena 

melakukan kegiatan politik di Solo dan 

terakhir di Yogyakarta pada 29 

Desember 1929. Ia kemudian 

dipindahkan ke penjara Sukamiskin 

setelah dalam sidang Landraad 

Bandung dijatuhi hukuman empat tahun 

penjara. 

Dari 8 perempuan yang diperistri 

Soekarno, Inggit bagai sebuah pondasi 

bagi Soekarno. "Aku telah mengamati, 

kalau engkau membelah dada 

seseorang, temasuk aku, akan terbaca 

dalam dadanya bahwa kebahagiaan 

dalam perkawinan baru akan tercapai 

apabila si istri merupakan perpaduan 

dari seorang ibu, kekasih, dan seorang 

teman. Aku ingin teman hidupku 

bertindak sebagai ibuku. Kalau aku 

pilek, aku ingin dipijitnya. Kalau aku 

lapar, aku ingin menyantap makanan 

yang dia masak sendiri. Kalau bajuku 

koyak, aku ingin istriku menambalnya.” 

Demikianlah pengakuan Soekarno 

seperti yang termaktub dalam biografi 

"Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat 

Indonesia" yang ditulis oleh Cindy 

Adams. 

“Dengan Utari (istri pertama 

Soekarno) keadaannya terbalik. Aku 
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yang menjadi orang tuanya, dia sebagai 

anak", lanjut Bung Karno. Pernikahan 

pertama Bung Karno dengan Siti Oetari 

Tjokroaminoto, putri H.O.S 

Tjokroaminoto, mungkin lebih 

merupakan balas jasa Bung Karno 

kepada gurunya itu. Bung Karno 

sebenarnya hanya ingin meringankan 

beban Pak Tjokro yang ditinggal mati 

oleh istrinya. Pada waktu itu pernikahan 

Soekarno-Utari dilaksanakan secara 

"kawin gantung". Utari ikut bersama 

Soekarno yang waktu itu sedang 

menimba ilmu di THS (sekarang ITB) 

Bandung. Bersama mereka nge-kost di 

rumah Inggit Ganarsih. Namun ternyata, 

Soekarno tak mendapatkan sosok istri 

idaman pada diri Utari. Pikiran Utari 

masih layaknya anak-anak. Ia belum 

paham akan kewajibannya sebagai istri. 

Justru kebutuhan Soekarno dipenuhi 

oleh Inggit. Mulai dari makan, baju, 

hingga merawatnya saat sakit. Akhirnya 

Soekarno mengembalikan Utari kepada 

Pak Tjokro, ayahnya, setelah tiga tahun 

hidup dengannya tanpa ia "sentuh" 

sedikitpun. 

Dalam buku itu, Soekarno secara 

jujur mengungkapkan betapa Inggit 

menjadi sosok ibu yang 

mengejewantahkan kasih sayang tulus 

dan menyediakan segala kebutuhan 

diperlukan oleh pemuda yang sedang 

terbakar oleh gelora nasionalisme untuk 

memerdekakan bangsanya dari 

cengkeram penjajahan itu. "Inggit 

dengan matanya yang besar dan gelang 

di tangan itu tidak memiliki latar 

belakang yang menonjol. Dia sama 

sekali tidak terpelajar, tetapi bagiku 

intelektualisme tidaklah penting dalam 

diri seorang perempuan. Untukku, yang 

menjadi ukuran adalah sifat 

kemanusiaan. Perempuan ini sangat 

mencintaiku. Dia tidak memberikan 

pendapat. Dia hanya memandang dan 

memperhatikan, mendorong dan 

memuja. Dia memberikan segala 

sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh 

ibuku. Dia memberiku cinta, 

kehangatan, sikap tidak mementingkan 

diri sendiri yang kuperlukan dan tidak 

pernah kuperoleh sejak aku 

meninggalkan rumah ibuku". 

"Psikater akan mengatakan 

bahwa ini adalah pencarian kembali 
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kasih sayang ibu. Mungkin juga, siapa 

tahu? Jika aku mengawini Inggit karena 

alasan ini, itu terjadi secara tidak sadar. 

Dia waktu itu, dan sampai sekarang, 

masih seorang perempuan yang 

budiman. Pendeknya, kalau dipikirkan 

secara sadar, perasaan-perasaan yang 

dia bangkitkan kepadaku tidak berbeda 

dengan yang dia berikan pada seorang 

anak kecil". 

"Dalam periode kehidupanku 

selanjutnya, Inggit sangat penting 

bagiku. Dia adalah ilhamku. Dia adalah 

pendorongku. Dan dalam waktu dekat 

aku memerlukan semua ini. Aku 

sekarang mahasiswa di tahun kedua. 

Aku sudah menikah dengan seorang 

perempuan yang kubutuhkan. Usiaku 

sekarang lebih 21 tahun. Masa jejakaku 

sudah berada di belakangku. Tugas 

hidupku terbentang di depanku. 

Pemikiran awal yang dipupuk oleh Pak 

Cokro dan mulai menemukan bentuknya 

di Surabaya, tiba-tiba keluar menjadi 

kepompong di Bandung dan 

berkembang dari keadaannya itu 

menjadi seorang pejuang politik yang 

sudah matang. Dengan Inggit berada di 

sampingku, aku melangkah maju 

memenuhi perjanjianku dengan sang 

nasib". 

Dan, melangkahlah Soekarno 

menjemput nasibnya sebagai calon 

pemimpin besar. Di Bandung pada 4 Juli 

1927 ia mendirikan Partai Nasional 

Indonesia (PNI) yang bertujuan meraih 

kemerdekaan sepenuhnya bagi Bangsa 

Indonesia. Suatu tujuan tergolong 

radikal saat itu, karena organisasi-

organisasi sebelum PNI selalu 

menyembunyikan sebagian dari tujuan 

mereka agar tidak dihambat oleh 

Belanda. 

Di Bandung pula Soekarno 

semakin mengasah keahliannya 

berorasi. Pidato-pidatonya di depan 

massa semakin berapi-api dan kian 

terang- terangan membangunkan 

kesadaran rakyat untuk menggulingkan 

kekuasaan kolonial lalu memerdekakan 

diri. Belanda berusaha memadamkan 

api perjuangan Soekarno dengan 

dinginnya tembok sel tahanan. Atas 

tuduhan hendak menggulingkan 

kekuasaan Hindia Belanda, Soekarno 

dijatuhi hukuman empat tahun pidana di 

penjara Sukamiskin (1928). 

Adalah Inggit yang secara 

rahasia mengirimkan berbagai berita 

kepada Soekarno agar semangat 

suaminya itu tidak padam selama 

terkurung dinding penjara. Soekarno 

dalam biografinya pernah bercerita, 

"Katakanlah Inggit mengirimkan kitab 

Alquran pada 24 April. Aku harus 

membuka bab 4 halaman 24 dan 

dengan ujung jari aku meraba dengan 

teliti satu halaman itu. Di bawah huruf-
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huruf tertentu terdapatlah bekas lubang 

jarum. Jadi seperti huruf braile. Di 

bawah huruf A terdapat sebuah lubang 

kecil. Di bawah huruf N sebuah lubang 

kecil lagi dan seterusnya. Dengan 

demikian aku dapat mengetahui isi 

berita". 

Bahkan tak jarang Inggit 

"menyusupkan" koin gulden  ke dalam 

kue-kue yang dibawanya untuk 

"Engkus" (panggilan sayang Inggit untuk 

Bung Karno), yang kelak digunakan 

untuk menyogok penjaga penjara 

supaya dapat membawakan surat kabar 

untuk Soekarno. 

"Kalau isteriku membawakan 

telur biasa, aku meneliti kulitnya terlebih 

dahulu sebelum memakannya. Satu 

tusukan peniti berarti kabar baik. Dua 

tusukan berarti seorang kawan 

ditangkap. Tiga tusukan berarti 

penyergapan besar-besaran dan semua 

pemimpin ditangkap,” kenang Bung 

Karno. 

Sejak Soekarno terlibat kegiatan 

politik yang amat menyita waktu, Inggit 

sudah terbiasa mencari penghasilan 

sendiri dengan menjual bedak dan jamu 

yang diramunya sendiri. Selama 

Soekarno berada dalam penahanan, 

Inggit pun mencukupi sendiri kebutuhan 

hidupnya dari berjualan alat-alat 

kecantikan itu. Soekarno pun berujar 

mengenai istrinya itu, "Inggit selalu 

menjadi jimat keberuntunganku. Ke 

mana saja aku pergi, dia selalu ikut". 

Ke pembuangan di Ende (1934), 

sebuah tempat terpencil di Pulau Flores, 

Inggit setia mendampingi suaminya. 

Bahkan di tempat pembuangan itu, 

ibunda Inggit yang bernama Amsi, 

akhirnya meninggal dunia dan 

dimakamkan. Di Ende, Inggit adalah 

satu-satunya teman bicara dan diskusi 

bagi Soekarno. 

 

Fatmawati 

Pada pembuangan selanjutnya 

ke Bengkulu (1938), Inggit pun 

menemani Soekarno. Dan di Bengkulu 

inilah prahara rumah tangga mereka 

mulai meruak dengan kehadiran 

Fatimah (berubah nama menjadi 

"Fatmawati = Bunga Teratai", setelah 
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Bung Karno menikahinya pada 1 Juni 

1943). Bagaimana pun besarnya 

kharisma kepemimpinan Soekarno, ia 

tetaplah seorang manusia. Ia 

menginginkan keturunan yang tidak 

diperolehnya dari Inggit. Saat itu 

Fatmawati berumur 17 tahun, 

sedangkan Inggit telah menapaki usia 

53 tahun. 

Berkatalah Soekarno kepada 

Inggit dengan air menggenangi pelupuk 

matanya, "Kalau sekiranya aku 

menjalani hidup yang normal dengan 

kegembiraan yang normal pula, 

mungkin aku dapat menerima kesepian 

karena tak punya anak. Tetapi aku tidak 

memiliki sesuatu kecuali kemiskinan 

dan penderitaan. Aku sekarang berumur 

40. Dalam umur 28 tahun aku sudah 

dipenjara, 12 tahun dari tahun-tahun 

terbaik seorang laki-laki kuhabiskan 

dalam pembuangan. Bagaimana pun, 

dengan cara apa pun, sebaiknya ada 

suatu imbalan. Aku merasa aku tidak 

lagi mampu menanggung beban jika 

yang ini juga dirampas dariku". 

Ramadhan KH juga menuliskan 

potongan dialog yang menjadi awal 

bencana rumah tangga Soekarno – 

Inggit. “Tidak mungkin Kus (Soekarno) 

menceraikan kamu, Enggit (panggilan 

mesra Bung Karno kepada Inggit). Tidak 

mungkin. Bukankah bisa aku 

mengawininya sementara kita tidak 

bercerai?” Kata Bung Karno. 

“Oh, dicandung? Ari kudu 

dicandung mah, cadu! (Oh, dimadu? 

Kalau mesti dimadu, pantang!)” Jawab 

Inggit lugas dan tegas. 

Dalam versi kisah lain 

digambarkan dialog Bung Karno dan 

Inggit sebagai berikut: 

“Euis, aku akan menikah lagi 

supaya punya anak seperti orang-orang 

lain.” Kata Bung Karno.  

“Kalau begitu antarkan saja aku 

ke Bandung!”   jawab Inggit. 

“Tidak begitu, maksudku engkau 

akan tetap jadi istri utama. Jadi first lady 

seandainya kita nanti merdeka.”   Bung 

Karno kembali merayu. 

“Tidak, antarkan saja aku ke 

Bandung!” jawab Inggit lirih. 

Inggit bersikukuh pada sikapnya 

yang tak ingin dimadu. Soekarno pun 

sempat mengalah hingga pernikahan itu 

tetap bertahan setelah mereka 

meninggalkan Bengkulu dan menetap di 

Jakarta. Namun, rumah tangga mereka 

sudah terlanjur dilanda ketegangan. 

Pertengkaran sering pecah di antara 

keduanya. Dan Soekarno sendiri sering 

terserang penyakit sehingga harus 

dirawat di rumah sakit selama berpekan-

pekan. 
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Perceraian pun akhirnya 

ditempuh pada 29 Januari 1942 sebagai 

jalan terbaik setelah melalui proses 

pertimbangan dan diskusi dengan 

beberapa sahabat Soekarno, yaitu Moh. 

Hatta, K.H. Mas Mansjur, dan Ki Hadjar 

Dewantara, yang sekaligus ikut 

bertindak sebagai saksi perceraian 

keduanya. Sebuah doa dan harapan 

diberikan Inggit kepada Soekarno ketika 

proses perceraian itu telah usai, doa itu 

berbunyi: “Selamat jalan dan semoga 

selamat dalam perjalanan“. 

Soekarno ditemani oleh KH. Mas 

Mansjur kemudian mengantar Inggit ke 

Bandung, mengembalikan kepada pihak 

keluarga yang disambut dengan dingin. 

Inggit kembali tinggal di jalan Ciateul No. 

8 (yang sejak tahun 1977 berubah 

menjadi Jl. Inggit Garnasih), sedang 

Soekarno sendiri balik ke Jakarta. 

Dalam catatan Roso Daras, Bung Karno 

masih sempat mengantarnya ke dokter 

gigi di pagi hari, dan mengantarnya ke 

Bandung serta membawakan barang-

barang Inggit tanpa kecuali. Itulah akhir 

perpisahan keduanya. Inggit Garnasih, 

adalah pengantar Bung Karno ke 

gerbang kemerdekaan. Inggit memiliki 

panggilan kesayangan buat Bung Karno 

yaitu “Engkus”…. Dan panggilan itu ia 

ucapkan untuk terakhir kalinya, saat 

menatap jasad Bung Karno di Wisma 

Yaso (1970). 

Di dekat jasad mantan suaminya 

itu, Inggit berucap, “Engkus, geuning 

Engkus tehmiheulan, ku Inggit di 

doakeun….” (Engkus, kiranya Engkus 

mendahului, Inggit doakan….). Sampai 

disitu, suaranya terputus, kerongkongan 

terasa tersumbat. Badannya yang 

sudah renta dan lemah itu, terhuyung 

diguncang perasaan sedih. Sontak, Ibu 

Wardoyo (nama aslinya Soekarmini), 

kakak kandung Bung Karno, memapah 

tubuh tua Inggit, yang saat itu berusia 82 

tahun. 

Dalam kesepiannya Inggit selalu 

berdoa bagi kebaikan Soekarno. Inggit 

kembali menjual bedak, meramu jamu, 

dan menjahit kutang sebagai nafkah 

hidupnya. Dagangannya dititipkan di 

toko "Delima". Inggit tidak mengeluh, 

tidak menangis. Demikianlah cinta Inggit 

pada Soekarno. Cinta semata-mata 

karena cinta. Tidak luka ketika dilukai 

dan tidak sakit ketika disakiti, tanpa 

pamrih tanpa nafsu/ambisi. Benar apa 

yang dikatakan seorang penulis, Apabila 

Bung Karno api maka Inggit kayu 

bakarnya. Inggit menghapus keringat 

ketika Soekarno kelelahan, Inggit 

menghibur ketika Soekarno kesepian. 

Inggit menjahitkan ketika kancing baju 

Soekarno lepas, Inggit hadir ketika 

Soekarno muda membutuhkan 

kehangatan perempuan baik sebagai 

Ibu maupun teman. Inggit bagi 

Soekarno laksana Khadijah bagi 
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Muhammad. Bedanya Muhammad setia 

hingga Khadijah meninggal sedangkan 

Soekarno kawin lagi, melangkah ke 

gerbang istana dan Inggit pulang ke 

Bandung, menenun sepi. 

 

Rumah Pemberian Sukarno untuk 

Inggit Garnasih 

Inggit Garnasih menghabiskan 

sisa hidupnya secara bersahaja di Jl. 

Ciateul No. 8 Bandung, rumah 

pemberian Soekarno. Di rumah tersebut 

Inggit hidup bersama anak-anak dan 

cucu-cucu angkatnya. Tetap dengan 

menekuni kegiatan meramu jamu dan 

membuat bedak serta parem. Beberapa 

kali Bung Karno datang berkunjung 

yang membuat kawasan Ciateul 

disesaki penduduk yang ingin melihat 

presidennya dari dekat. Inggit wafat 

dalam usia 96 tahun,  beberapa tahun 

setelah meninggalnya Bung Karno 

(1970) dan Fatmawati (1980), pada 13 

April 1984, dan dimakamkan di TPU 

Porib di kawasan Caringin, Bandung. 

Rumah istri kedua mantan 

presiden Soekarno itu kini telah 

diresmikan menjadi Rumah Bersejarah 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

setelah dibeli pada 1993. Seorang 

pengunjung yang kebetulan lewat dan 

ingin melihat kondisi rumah peninggalan 

almarhumah Inggit melukiskan hatinya, 

“Aku tengok isinya, kosong melompong. 

Tak ada yang ditinggalkan oleh Inggit 

selain satu pelajaran tentang CINTA.” 

Kebersahajaan sosok Inggit 

Garnasih sebagai seorang wanita dan 

istri, juga sempat difilmkan oleh Mizan 

Productions. Film yang dirilis pada 22 

Desember 2011 lalu itu bertujuan 

mengungkap sejarah agar para 

masyarakat mengetahui bahwa ternyata 

dibalik kesuksesan seorang Soekarno, 

terdapat satu perempuan yang juga 

memiliki peranan penting namun tidak 

banyak diketahui masyarakat sekarang, 

Inggit Garnasih. Yah, “Dibalik kebesaran 

nama seorang lelaki, ada keagungan 

hati seorang perempuan.” 

Inggit Garnasih adalah 

perempuan yang menyertai setiap 

jengkal kehidupan Sukarno dalam 

proses menuju pendewasaan dengan 

berbagai dinamikanya. Ketika Sukarno 

ditangkap di Yogyakarta pada 29 

Desember 1929 dan dijebloskan ke 

Penjara Banceuy di Bandung lalu 

dipindahkan ke Sukamiskin, Inggit tidak 
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pernah lelah memberikan semangat 

kepada suaminya itu. 

Setiap menjenguk Sukarno di 

penjara, Inggit kerap kali menyelipkan 

uang di dalam makanan yang 

dibawanya agar Sukarno bisa 

membujuk penjaga untuk 

membelikannya surat kabar. Selama 

Sukarno dibui, Inggit juga menjadi 

perantara suaminya agar bisa terus 

berhubungan dengan para aktivis 

pergerakan nasional lainnya.  

Untuk menulis pesan dari 

Sukarno, Inggit memakai kertas rokok 

lintingan. Inggit kala itu memang 

berjualan rokok buatan sendiri. Rokok 

yang diikat dengan benang merah 

khusus hanya untuk para relasi 

suaminya, yang di dalamnya berisi 

pesan-pesan dari Sukarno (Peter 

Kasenda, Bung Karno Panglima 

Revolusi, 2014). 

Inggit juga sering membawakan 

buku-buku yang dibutuhkan Sukarno 

meskipun harus berhati-hati agar tidak 

ketahuan penjaga. Caranya, seperti 

yang dikutip dari buku Biografi Inggit 

Garnasih: Perempuan dalam Hidup 

Sukarno karya Reni Nuryanti (2007), 

Inggit berpuasa dulu selama beberapa 

hari supaya buku itu bisa diselipkan di 

perutnya  

Selama Sukarno menjalani 

pembuangan ke Ende, Flores, sejak 

1933, lalu diasingkan lagi ke Bengkulu 

sedari tahun 1938, Inggit selalu setia 

menyertai. Nah, di sinilah Sukarno 

mengenal Fatmawati, seorang remaja 

putri yang manis, anak tokoh 

Muhammadiyah di Bengkulu. 

Ternyata Bukan Ibu Negara  

Share Infografik 

Seiring kekalahan Belanda dan 

berkuasanya Jepang di Indonesia pada 

1942, Sukarno dibebaskan dan dikirim 

ke Jakarta. Hingga akhirnya, Sukarno 

meminta izin kepada Inggit untuk 

menikahi Fatmawati.  

"Aku tidak bermaksud 

menyingkirkanmu. Merupakan 
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keinginanku untuk menetapkanmu 

dalam kedudukan paling atas dan 

engkau tetap sebagai istri yang 

pertama,” ucap Sukarno (Cindy Adams, 

1965). 

 “[… J]adi memegang segala 

kehormatan yang bersangkutan dengan 

hal ini, sementara aku dengan 

mematuhi hukuman agama dan dan 

hukuman sipil, mengambil istri kedua 

agar mendapatkan keturunan," 

imbuhnya. 

Inggit tentu saja menolak untuk 

dimadu hingga Sukarno terpaksa 

menceraikannya meskipun bukan itu 

yang diinginkannya. Setelah hampir 20 

tahun bersama melalui susahnya 

kehidupan, dari penjara hingga 

pengasingan, Sukarno dan Inggit 

akhirnya resmi berpisah pada 

pertengahan 1943. 

Tanggal 1 Juni 1943, Sukarno 

menikahi Fatmawati. Usai Indonesia 

merdeka pada 17 Agustus 1945 dan 

Sukarno menjabat sebagai Presiden 

Republik Indonesia pertama, 

Fatmawati-lah yang menjadi first lady 

alias ibu negara. Sementara Inggit tetap 

sendiri dan masih tinggal di Bandung. 

Sukarno wafat di Jakarta pada 21 

Juni 1970 setelah nyaris seluruh 

kekuasaannya dilucuti oleh Soeharto 

yang menggantikannya sebagai 

presiden. Begitu mengetahui Sukarno 

telah mangkat, Inggit langsung 

bergegas menuju ke Jakarta, ke Wisma 

Yaso, rumah duka mantan suaminya itu.  

 

Makam Presiden Sukarno di Blitar 

Di samping jasad Sukarno, Inggit 

berucap dalam bahasa Sunda diiringi 

isak tangis yang sedikit tertahan. "Kus, 

kiranya Kus mendahului, Inggit 

doakan...,” sampai di sini, kata-kata 

Inggit terhenti. Ia tak kuasa menahan 

kepedihan atas kepergian lelaki yang 

sangat dicintainya itu. 

Inggit sudah sejak lama 

memaafkan Sukarno, seperti yang 

terucap saat pertemuan mereka di 

Bandung pada 1960 itu. Inggit 

memberikan maafnya juga kepada 

Fatmawati yang menemuinya pada 7 

Februari 1984 dengan mediasi Ali 

Sadikin.  

Kurang dari 2 bulan setelah 

perjumpaan penuh haru itu, Inggit 

meninggal dunia. Inggit Garnasih, istri 

terkasih Sukarno yang setia 

menyertainya dalam kondisi paling sulit 
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sekalipun, menutup mata tanggal 13 

April 1984, atau 33 warsa silam, dalam 

usia 96 tahun. 
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erbicara tentang motivasi adalah 

berbicara tentang suatu hal yang 

urgen dalam diri. Karena dengan 

adanya motivasi yang membara dalam diri, 

bisa menjadi pemicu untuk meraih sebuah 

sukses yang kita impikan. 

Namun kadang muncul sebuah 

pertanyaan, mengapa disaat-saat setelah 

mengikuti kajian motivasi, seketika itu 

semangat membara namun tak bertahan 

lama? Motivasi itu hanya terpacu di dalam 

forum pembahasan motivasi, tapi beberapa 

jam kemudian hilang seketika? Bagaimana 

cara agar motivasi itu tetap bertahan dalam 

diri? 

Ada dua hal yang salah tentang mindset 

kita terhadap motivasi.  

Pertama, persangkaan bahwa motivasi 

itu permanen adalah sebuah kesalahan. 

Karena motivasi dapat bertambah dan juga 

dapat berkurang bahkan hilang sekalipun. 

Kedua, selalu berharap motivasi dari 

luar juga merupakan sebuah kesalahan. 

Karena kita lupa bahwa diri kita merupakan 

motivator terhebat untuk memacu semangat 

kita. Akan tetapi bukan berarti kita tidak 

B 

| Motivasi 
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mengindahkan motivasi yang berasal dari luar, 

sebab ia bisa menjadi pemicu untuk 

membangkitkan kekuatan motivasi di dalam 

diri kita. 

Ada beberapa faktor yang bisa menjadi 

pembangkit motivasi dalam diri kita. School Of 

Life, bisa menjadi kekuatan besar untuk 

membangkitkan motivasi di dalam diri kita dan 

bahkan bisa membangkitkan sang motivator 

yang ada dalam diri kita. 

Akan tetapi perlu kamu ketahui bahwa 

motivasi itu bangkit tidak lain dan tidak bukan 

karena berlandaskan cinta. Kekuata cinta 

memang sangat menakjubkan, ia bisa 

membolak-balikkan pola berfikir manusia. 

Cinta memiliki kekuatan untuk menggerakkan 

diri, baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan 

maupun melakukan hal-hal buruk hingga 

sesuatu yang tak masuk akal sekalipun. 

Maka dalam hal ini dibutuhkan 

manajemen cinta yang baik agar mengarahkan 

kita untuk melejitkan diri kita menuju 

kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat 

kelak.  

Kekuatan cinta yang luar biasa bisa kita 

manfaatkan untuk mendapatkan motivasi diri 

kita. Tak hanya sebatas cinta kepada 

pasangan (baca: suami atau istri) kita, akan 

tetapi cinta terhadap setiap yang akan kita 

kerjakan, akan memberikan perasaan senang 

dan bahagia dalam mengerjakan hal tersebut. 

Dalam hal pekerjaan, meskipun 

seseorang itu tertatih-tatih dalam pekerjaannya 

akan tetapi ada cinta di dalamnya maka hal 

tersebut tetap dijalankannya dengan senang 

hati. Diantara kekuatan cinta yang luar biasa, 

ada satu cinta yang sangat kuat dan luar biasa. 

Dengan cinta ini, hidup kita akan tak kan 

pernah berakhir dengan sebuah kesia-siaan. 

Cinta ini yang menghantarkan para mujahid-

mujahidah sehingga tak takut mati di medan 

perang. 

Rasa sakit, ketakutan, tak lagi dirasakan 

karena semuanya dilandaskan karena cinta. 

Cinta ini adalah cinta kepada Sang Pemilik 

Cinta, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah 

adalah cinta yang hakiki yang menjadi sumber 

motivasi paling kuat dalam diri kita. 

Jika setiap pekerjaan karena Allah 

adalah ibadah, dan setiap hal yang kita lakukan 

hanya karena Allah adalah ibadah. Dan setiap 

ibadah adalah dilandaskan karena cinta 

kepada Allah. Maka bekerja adalah bentuk 

perwujudan cinta kepada Allah, maka di saat 

itulah kita telah menemukan motivasi yang 

paling tinggi dalam diri kita. 

Oleh karenanya, mari kita pancangkan 

niat kita dimana setiap pekerjaan yang kita 

lakukan adalah sebuah ibadah kepada-Nya. 

Perasaan cinta kepada Allah dibangun 

karena adanya iman di dalam diri kita. Karena 

cinta kepada Allah yang kuat hanyalah berasal 

dari orang-orang yang beriman. 

“Adapun orang-orang yang beriman 

amat sangat cintanya kepada Allah” (QS. Al-

Baqarah: 165). 
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Tugas kita saat ini adalah dengan 

meningkatkan iman kita kepada Allah, caranya 

adalah dengan banyak beribadah kepada-Nya. 

Dan sudah sepantasnya kita selalu beribadah 

kepada-Nya, telah jelas Firman Allah dalam Al-

qur’an bahwa,: 

”Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia 

melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku”. 

Tingkatkan iman, meningkatkan 

kecintaan kita kepada Allah, meningkatkan 

motivasi yang ada pada diri kita hingga mampu 

melejitkan potensi yang ada pada diri kita. 

Cerita Penuh Motivasi : Keajaiban & 

Kekuatan Cinta 

Kita semua sepakat bahwa cinta bisa 

membuat hal hal tersa lebih indah atau bisa 

sebaliknya, bahkan cinta bisa menyebabkan 

suatu hal yang mustahil terjadi bisa saja 

terjadi.  Cinta memiliki kekuatan yang diluar 

akal pikiran sehat manusia, bahkan kekuatan 

cinta mampu membuat seseorang yang 

didiagnosis secara medis tidak mungkin bisa 

selamat, bisa saja berubah bahkan bisa 

sembuh total dari musibah tersebut seperti 

kisah yang akan kita bahas seperti dibawah ini. 

Emilie Gossiaux adalah seorang gadis 

Perancis yang cantik dan ceria dalam mengisi 

hari-harinya. Gadis remaja yang dikenal 

karena kecantikannya, keramahannya serta 

tutur katanya yang lembut menjadikan gadis 

remaja cantik ini banyak dikejar kejar pria di 

daerah tempat dirinya tinggal bersama 

keluarganya.  

Banyak pria mencoba mendapatkan 

perhatiannya, dan Alan Lundgrand merupakan 

pemuda yang beruntung dan sukses 

mendapatkan perhatian gadis tersebut. 

Namun kecantikan dan keceriaan gadis 

manis itu seketika hilang setelah suatu hari ia 

mengalami kecelakaan yang cukup tragis, di 

usia 21 tahun pada 2011. Ia bermaksud untuk 

mengelilingi taman kota didaerahnya hanya 

untuk sekedar melepaskan penat setelah 

beberapa hari ini kesibukan kampus yang 

begitu padat memaksanya untuk berpikir lebih 

ekstra. Ia mengalami kecelakaan tragis 

tertabrak truk bermuatan penuh material 

bangunan sehingga menyebabkan beberapa 

tulang kaki, tangan, iga serta tulang 

belakangnya patah. Akibat beberapa tulang 

belakang Emilie remuk dia kehilangan 

kesadaran (koma), kehilangan pendengaran 

dan mengalami kebutaan. 

Sampai beberapa hari perawatan di 

rumah sakit tim dokter yang mengatasinya 

kewalahan dan merasa menyerah dengan 

kondisinya tersebut. Tim dokter mendiagosis 

selain hal tersebut Emilie juga mengalami 

kerusakan organ dalam sehingga sangat tipis 

kemungkinan ia bisa selamat dari kejadian 

tragis ini, dan memperkirakan umur Emilie 

tidak akan lama lagi. Mendengar ucapan 

dokter tersebut Alan pemuda yang menjadi 

kekasih Emilie tersebut marah dan berkata 

"Anda bukan Tuhan yang memiliki 

kewenangan untuk memperkirakan umur 

seseorang, jika anda merasa tidak sanggup 

mengatasi hal ini baiklah saya akan 
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membawanya pulang dan merawatnya hingga 

benar-benar sembuh". Setelah perbincangan 

alot akhirnya keluarga Emilie dan Alan 

memutuskan untuk membawa Emilie yang 

dalam kondisi koma untuk merawatnya 

dirumah. 

Ya bahkan menurut dunia medis yang 

menyatakan peluang hidup Emillie yang tinggal 

beberapa persen bahkan jika Emillie sembuh 

pun tim medis meyakinkan bahwa ia tidak akan 

benar benar pulih sepenuhnya. Namun Alan 

Lundgrand kekasih dari emillie berpikir lain, ia 

berpikir dan yakin bahwa Emillie akan pulih 

seperti sedia kala, dan hal itu akan ia buktikan 

dengan menunjukkan sebuah kesetiaan dari 

cinta sejati. Dia menjadi orang yang bersedia 

untuk merawat Emilie dengan tangannya 

sendiri. Ya hari hari Alan pun dihabiskan untuk 

mengurus Emillie bersama keluarga Emillie 

yang lainnya. Ia dengan keluarga Emilie yang 

lain bergantian merawat gadis cantik tersebut 

secara bergantian, saat Alan bekerja orang tua 

Emilie yang merawat dan menungguinya, dan 

jika Alan sudah pulang dari bekerja ia akan 

setia menemani dan merawat Emilie dengan 

tulus. 

Suatu hari kondisi Emilie bertambah 

buruk hal ini membuat Alan sangat bersedih 

melihat penderitaan gadis pujaannya tersebut, 

ia sangat menakutkan dan mengkhawatirkan 

kondisi Emilie dan sangat takut jika kondisi 

bertambah buruk dan terjadi sesuatu hal 

terhadap Emilie. Dengan menitikkan air mata 

dan membelai rambut Emilie Alan berbisik lirih 

ditelinga gadis manis tersebut " Bangunlah 

sayang, aku membutuhkanmu untuk 

menemaniku menjalani hari bersamamu...Jika 

kamu merasakan hal yang sama denganku 

maka berjuanglah agar kamu tetap kuat dan 

bersemangat, lihatlah semua orang didekatmu 

yang menyayangimu... Ayahmu, ibumu, 

adikmu dan aku pemuda jelek yang beruntung 

mendapatkanmu. Tidak ada yang aku takutkan 

didunia ini, yang aku takutkan jika aku 

kehilanganmu Emillie".  

Alan melihat gadis pujaannya tersebut 

tampak semakin pucat pasi, hati Alan semakin 

bergemuruh semakin menakutkan hal yang 

tidak diingankannya terjadi. Alan memegang 

erat tangan Emilie dan memberi bahasa isyarat 

menggunakan sentuhan telapak tangan untuk 

berkomunikasi dengan Emilie. Alan 

menuliskan ‘I Love You’ di telapak tangannya 

dan memegang tangan Emilie. 

Diapun menerima reaksi yang sangat 

mengejutkan, Emilie bisa menerjemahkan dan 

membalasnya dengan perlahan dan lirih keluar 

dari bibirnya sebuah kata ucapan terima kasih. 

Alan tercengang dan memeluk Emilie dengan 

erat. Sejak saat itu, Alan selalu berusaha untuk 

berbincang dengan Emilie, hingga Emilie bisa 

mengingat semuanya lagi. Hal yang sangat 

menakjubkan, 2 tahun memberikan rasa kasih 

sayang begitu luar biasa hingga ditahun 2013 

lalu Emillie kembali bisa pulih dari kelumpuhan, 

kebutaan dan pendengarannya kembali 

seutuhnya. hal yang sangat luar biasa bahkan 

dunia medispun terkesima dan takjub dengan 

hal ini. 
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Cinta merupakan anti depresi yang 

terbaik, namun banyak pemahaman kita 

mengenai cinta yang juga salah. Semakin 

sedikit Anda merasakan cinta, semakin besar 

depresi yang Anda rasa. Cinta sangatlah 

penting bagi tubuh dan pikiran Anda seperti 

oksigen. Hal itu tidak bisa ditawar. Semakin 

Anda memiliki rasa cinta, semakin sehat Anda 

baik secara fisik maupun emosional. Semakin 

sedikit Anda memiliki rasa cinta, semakin besar 

resiko Anda untuk mengalami depresi. 

Cinta bisa jadi menjadi anti depresi 

terbaik karena salah satu sumber yang paling 

umum dari depresi adalah merasa tidak 

dicintai. Kebanyakan mereka yang menderita 

depresi tidak mencintai diri mereka sendiri dan 

mereka juga tidak merasa dicintai oleh orang 

lain. Mereka juga sangat berfokus pada diri 

sendiri, membuat mereka menjadi kurang 

menarik bagi orang lain yang pada akhirnya 

justru merampas kesempatan mereka untuk 

mempelajari ketrampilan cinta. 

Ada sebuah mitos dalam budaya kita 

bahwa cinta terjadi begitu saja. Sebagai 

hasilnya, banyak orang yang tidak melakukan 

apa-apa selain menunggu agar seseorang 

mencintai mereka. Tapi cinta tidak bekerja 

seperti itu. Untuk mendapatkan cinta dan 

mempertahankan cinta, Anda harus bergaul 

secara aktif dan mempelajari berbagai 

ketrampilan khusus. 

Banyak dari kita yang mendapatkan ide 

mengenai cinta dari kisah-kisah fiktif dengan 

akhir "bahagia selamanya". Dan 

konsekuensinya adalah ketika kita 

menemukan "cinta sejati", kita menjadi kesal 

dan kecewa karena ada banyak hal yang tidak 

sesuai dengan konsep cinta yang kita pahami. 

Beberapa dari kita mungkin mencintai dengan 

banyak menuntut dan megendalikan. Kita ingin 

agar orang lain melakukan apa yang menurut 

kita sebagai cinta romantis yang ideal, tanpa 

menyadari bahwa idealisme kita itu salah 

adanya. 

Merubah pemahaman seseorang akan 

cinta tidak hanya mungkin tapi sangat 

diperlukan untuk menangkal depresi. Berikut 

ini adalah strategi tindakan untuk mendapatkan 

lebih dari apa yang Anda inginkan di dalam 

kehidupan – untuk mencintai dan dicintai. 

Memahami perbedaan antara obsesi 

dan cinta. Obsesi adalah kondisi psikologis 

yang merujuk pada perasaan tergila-tergila 

yang mendalam. Obsesi adalah tahap pertama 

dari daya tarik menggila dimana semua 

hormon mengalir dan merasa sangat benar. 

Rata-rata obsesi dapat berlangsung selama 

enam bulan. Obsesi memang dapat 

berkembang menjadi cinta. Cinta sebagian 

besar dimulai dari obsesi, tetapi obsesi tidak 

selalu berkembang menjadi cinta. 

Memahami bahwa cinta adalah 

ketrampilan yang dipelajari, bukan sesuatu 

yang berasal dari hormon atau emosi tertentu. 

Erich Fromm menyebutnya "sebuah tindakan 

berkehendak". Jika Anda tidak mempelajari 

ketrampilan cinta, hampir dapat dipastikan 

Anda akan merasa tertekan. Bukan saja 

karena Anda tidak akan memiliki banyak rasa 
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cinta, tapi juga karena Anda akan mengalami 

banyak kegagalan. 

Pelajari ketrampilan komunikasi yang 

baik. Ketrampilan komunikasi ini merupakan 

cara bagi Anda untuk mengembangkan 

kepercayaan dan mengintensifkan koneksi. 

Semakin baik Anda dapat berkomunikasi, 

semakin kecil resiko Anda akan merasa 

tertekan karena Anda akan merasa dipahami 

dan dimengerti. 

Selalu terdapat perbedaan mendasar di 

antara dua pribadi. Tak peduli seberapa dekat 

atau seberapa baik hubungan Anda 

dengannya, jika hubungan Anda berdua 

berjalan di jalur yang tepat, perbedaan-

perbedaan itu pasti akan muncul ke 

permukaan. Masalah pun kemudian dapat 

dijadikan alat untuk mengidentifikasi 

perbedaan dan menegosiasikannya sehingga 

hubungan Anda tidak akan semakin menjauh 

atau bahkan membunuh hubungan yang telah 

terjalin. 

Anda harus memahami latar belakang 

pasangan Anda, siapa dia sebenarnya, dan 

bagaimana Anda dapat mewakili diri Anda. 

Ketika perbedaan ini Anda kenali, Anda harus 

mampu bernegosiasi dan berkompromi 

terhadap perbedaan sampai Anda 

menemukan kesamaan mendasar yang 

membuat Anda berdua dapat menjalaninya 

bersama-sama. 

Fokuslah pada kebutuhan orang lain. 

Daripada fokus pada apa yang akan Anda 

dapatkan dan bagaimana Anda seharusnya 

diperlakukan, bacalah kebutuhan pasangan 

Anda. Apa yang benar-benar diperlukan 

pasangan Anda? Ketrampilan ini menjadi suatu 

hal yang sangat sulit dipelajari di tengah 

budaya yang berpusat pada diri sendiri seperti 

budaya masyarakat modern masa kini. 

Membantu orang lain. Depresi membuat 

seseorang begitu terfokus pada diri mereka 

sendiri sehingga mereka tidak memperhatikan 

kondisi di luar mereka yang membuat mereka 

belajar untuk mencintai. Semakin Anda dapat 

berfokus pada orang lain dan belajar 

meresponi untuk memenuhi kebutuhan orang 

lain, semakin baik ketrampilan yang Anda miliki 

untuk mencintai dan dicintai. 

Kembangkan kemampuan untuk 

mengakomodasi realitas yang 

berkesinambungan. Kenyataan yang dihadapi 

pasangan Anda sama pentingnya dengan apa 

yang Anda hadapi, dan Anda perlu menyelami 

hal itu sebagai pengalaman Anda sendiri. Apa 

yang sesungguhnya mereka katakan, apa 

yang sesungguhnya mereka butuhkan? Orang 

yang depresi hanya berpikir bahwa satu-

satunya kenyataan adalah kenyataan yang 

membuat mereka depresi. 

Sensitivitas terhadap penolakan adalah 

hal utama dari depresi. Sebagai konsekuensi 

dari rendahnya harga diri, setiap 

penyimpangan hubungan ditafsirkan terlalu 

pribadi sebagai bukti dari ketidakmampuan. 

Jika Anda merasa cepat tertolak oleh perilaku 

pasangan, Anda kemudian akan merasa 

bahwa perlakuan seperti itu memang layak 

Anda terima. Namun sebenarnya penolakan itu 
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berasal dari Anda sendiri, dan perasaan tidak 

mampu sebenarnya adalah rasa depresi Anda 

yang sedang menunjukkan diri. 

Akuilah bahwa teriakan di dalam Anda 

itu tidak nyata. Bicaralah kepada diri Anda 

sendiri, "Saya tidak benar-benar ditolak, ini 

bukanlah bukti bahwa saya tidak mampu dan 

telah melakukan kesalahan" atau "Ini bukanlah 

tentang saya, ini hanyalah sesuatu yang saya 

tidak tahu bagaimana melakukannya dan 

sekarang saya akan belajar." Ketika Anda 

membingkai situasi dengan sesuatu yang lebih 

memadai, Anda dapat bertindak lagi dengan 

cara yang efektif dan Anda dapat menemukan 

serta mempertahankan cinta sejati yang Anda 

butuhkan. 
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| Sugesti dalam Gambar 
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alam sebuah legenda Cina 

diceritakan, di sebuah kampung yang 

jauh, hiduplah seorang wanita dengan 

suami dan putranya yang sangat ia cintai. 

Mereka hidup bahagia dan hari-hari mereka 

jalani penuh kegembiraan. 

Hingga pada suatu hari, sang anak jatuh 

sakit yang teramat parah, hingga akhirnya 

nyawanya tak tertolong. Sang anak akhirnya 

meninggal dunia di pangkuannya. 

Sang ibu amat sedih, berhari-hari ia 

mengurung diri di rumah menangis meratapi 

kepergian puteranya tercinta. Sang suami tak 

kuasa lagi menasihatinya untuk melupakan 

segala kesedihan, tapi ia tak ia indahkan. 

Karena tak kuasa menghilangkan duka 

dan kesedihan, ia pun berfikir bahwa anaknya 

itu pasti belum mati, pasti ia hanya tertidur sakit 

dan sebentar lagi akan sembuh. 

Akhirnya ia pun pergi menemui seorang 

tabib yang bijaksana di kampung sebelah. 

Begitu sampai di rumah tabib tersebut, ia 

mengadukan halnya dan bercerita tentang 

anaknya. 

D 

| Metaphore 
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Sang tabib memandang raut muka 

wanita tersebut, ia faham betapa sedihnya sang 

ibu ini sehingga nyaris kehilangan akal 

sehatnya. Tapi ia pun menyadari bahwa 

puteranya itu telah tiada dan tidak mungkin 

hidup kembali. 

"Tuan tabib, putera saya pasti belum 

mati bukan...?". Tanya wanita itu. 

"Hmmm... ". Ujar sang tabib mendesah 

dalam. 

"Apa kira-kira obat yang bisa 

menyembuhkan putera saya...?". sambungnya. 

"Begini saja, obatnya sangat mudah 

didapat... coba engkau cari sekantung biji sawi 

dari rumah yang tidak mengenal kesedihan... 

kalau sudah dapat, engkau bawa kesini untuk 

kuramu buat obat puteramu...". Ujar tabib 

tersebut. 

Mendengar hal tersebut, sang wanita 

sangat gembira dan bersemangat. Ia pun 

meninggalkan kediaman tabib dengan hati 

penuh harapan. 

Keesokan harinya, ia mulai mengitari 

rumah di perkampungan itu satu persatu untuk 

mencari biji sawi. Rumah pertama yang ia 

singgahi adalah rumah di dekat jembatan milik 

seorang wanita muda yang cantik. Ia berfikir, 

pasti di rumah ini tidak ada kesedihan. Ia pun 

mengetuk pintu rumah tersebut, lalu muncullah 

sang pemilik rumah dengan senyumnya yang 

menawan. Setelah dipersilahkan masuk, sang 

wanita itu langsung bertanya. 

"Apakah di rumahmu ini tidak pernah ada 

kesedihan?". 

Wanita muda yang cantik itu menunduk, 

lalu satu persatu meneteslah air matanya, lalu 

ia berkata: 

"Adakah rumah yang selalu dihinggapi 

kedukaan melebihi rumah kami ini? Suamiku 

telah pergi 3 tahun yang lalu dan meninggalkan 

3 orang anak yang masih kecil, dan sampai 

sekarang ia belum pernah pulang, dan aku tidak 

tahu apakah ia masih hidup atau telah mati. 

Sejak kepergiannya, kami menyambung hidup 

dari menjual perabotan rumah tangga, setelah 

semua habis, sekarang aku bekerja membatu di 

rumah orang lain, sedangkan anak-anakku 

menjadi buruh di kebun orang... Aku tidak mau 

bercerita kepada siapa pun... hanya saja aku 

tak tega melihat mereka bekerja sampai 

demam....". 

"Sudahlah...". Ujar wanita itu tak kuat 

mendengar cerita wanita muda. 

Akhirnya, mereka berdua saling bercerita 

tentang kesedihan masing-masing hingga 

keduanya akrab. Sejak hari itu ia sering 

mengunjungi wanita malang itu dan 

membawakan makanan untuknya dan anak-

anaknya. 

Pada lain waktu, ia mencoba mencari 

rumah lain yang tidak ada kesedihan di 

dalamnya. Ia pun singgah ke sebuah rumah 

yang megah. Setelah bertamu, ternyata di 

rumah itu terdapat janda yang menangisi 

kepergian suaminya yang tenggelam di lautan 
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bersama putra-putranya. Karena hatinya yang 

baik, ia pun membantu wanita tersebut. 

Demikianlah hingga setiap rumah yang 

ada di kampung tersebut ia singgahi hari demi 

hari, dan ternyata tidak ada satu rumah pun 

yang tidak menyimpan kesedihan. 

Hingga akhirnya ia berkawan baik 

dengan semua orang yang ada di kampung 

tersebut. Dan tanpa ia sadari, ia merasakan 

kebahagiaan tak terkira ketika bisa membantu 

mereka menghilangkan kesedihan. Ia pun lupa 

pada tujuannya semula, yaitu mencari 

sekantung biji sawi di rumah mereka. 

Hingga akhirnya ia mengerti, bahwa 

kebahagiaan itu adalah ketika ia bisa 

memberikan kebahagiaan kepada orang lain. 
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ejarah shio pertama kali diumumkan 

oleh Huang Ti (Kaisar Kuning). Ia 

adalah kaisar yang paling agung 

sepanjang sejarah Bangsa Cina. Ia juga 

dianggap sebagai “Bapak Kebudayaan Cina”. 

Pada masa pemerintahan Kaisar Huang Ti, 

banyak sekali muncul keputusan bijak yang 

menjadi dasar budaya dan perkembangan Cina 

ke depan. Salah satu maklumat Huang Ti 

adalah sistem siklus zodiak Cina yang 

diumumkan sekitar tahun ke-61 masa 

pemerintahannya. 

Kaisar Kuning (Hanzi: 黃帝; hanyu 

pinyin: huangdi; juga dibaca Huang-ti atau 

Hwang-ti) adalah seorang tokoh pemimpin dan 

diakui sebagai leluhur semua orang Tionghoa 

(terutama Huaxia). Ia adalah salah satu raja 

pada masa Tiga Penguasa dan Lima Kaisar, 

seorang pahlawan kultur (kebudayaan). 

Kaisar Kuning bermarga Ji (姬) dan 

merupakan raja dari pemukiman marga Ji. 

Namun juga ada versi lain bahwa Kaisar Kuning 

bermarga Gongsun (公孫). Kaisar Kuning ada 

tercatat di dalam catatan sejarah Shiji (Hanzi: 史

記) sebagai seorang pemimpin bermarga 

Gongsun, bernama Xuanyuan. Ia tinggal di 

Bukit Xuanyuan, di sekitar Kota Zhengzhou, 

Provinsi Henan sekarang. 

Tradisi mengatakan bahwa Huangdi 

memerintah dari tahun 2697 hingga 2597 SM[5] 

atau dari 2696 hingga 2598 SM.[6] Kultusnya 

meluas pada akhir masa Periode Negara 

Perang dan awal periode Han, di mana dia 

digambarkan sebagai pencetus bentuk negara 

berpusat (sentralisasi), pemimpin kosmis, dan 

pelindung seni esoterik. Dia dipercaya 

menemukan berbagai penemuan dan inovasi, 

S 

| Kolom Techno 
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dan dianggap sebagai pemula kebudayaan 

China. 

Mitos yang jadi Legenda 

Berikut ini adalah salah satu Cerita 

Legenda Asal usul 12 Shio dan Binatang-

binatang yang diplihnya dalam melambangkan 

nama Tahun. 

Konon, pada zaman dahulu kala di 

China, Masyarakat saat itu tidak mengetahui 

bagaimana caranya untuk menghitung Tahun, 

bulan, hari dan Waktu. Oleh sebab itu, 

Masyarakat saat itu memohon dan berdoa 

kepada Kaisar Langit (Yu Huang Da Di [玉皇大

帝]) untuk mengajarkan cara perhitungan 

tersebut. Kaisar Langit (Yu Huang Da Di) 

kemudian berpikir bahwa Binatang dan Manusia 

mempunyai hubungan yang sangat dekat. Jika 

menggunakan Nama Binatang sebagai Nama 

Tahun, maka Manusia akan mudah 

mengingatkannya. 

Tapi di Bumi terdapat banyak sekali jenis 

Binatang, bagaimana cara memilihnya? 

Kaisar Langit akhirnya memutuskan 

untuk menyelenggarakan perlombaan 

penyeberangan Sungai pada Hari Ulang 

Tahunnya. 12 Binatang yang berhasil 

menyeberang dan mencapai titik akhir 

perlombaan lebih duluan akan ditetapkan 

sebagai panggilan nama tahun. Setelah 

pengumuman tersebut diumumkan, semua 

binatang di muka bumi ini ingin memenangkan 

perlombaan agar nama mereka terdaftar 

sebagai lambang nama tahun. 

Pada waktu itu, Kucing dan Tikus adalah 

teman baik, mereka sering makan dan tidur 

bersamaan. Tikus mengatakan kepada kucing 

bahwa dia ingin memenangkan Perlombaan ini 

agar nama “Tikus” dapat dijadikan lambang 

tahun, tetapi kesempatan untuk menang akan 

sangat kecil karena badannya yang kecil dan 

juga kemampuan berenang yang kurang baik. 

Kucing kemudian berkata “Karena badan kita 

kecil, kemampuan lari pun tidak cepat, oleh 

karena itu, kita harus bangun tidur lebih cepat. 

Si Kerbau biasanya bangun lebih pagi, kita 

minta si Kerbau untuk membangunkan kita 

pada hari perlombaan tersebut”. Si Tikus sangat 

senang setelah mendengarkan nasihat dari si 

Kucing. 

 

Shio 

Pada hari perlombaan, sebelum 

matahari terbit, si Kerbau pun menepati janjinya 

dengan membangunkan si Tikus dan si Kucing. 

Si Kerbau juga berbaik hati memperbolehkan si 

Tikus dan si Kucing untuk duduk di atas 

badannya. Sesampainya di pertengahan 
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Sungai, si Tikus kemudian mendorong si Kucing 

jatuh ke Sungai. Karena si Kerbau hanya fokus 

pada pertandingan, si Kerbau pun tidak 

merasakan bahwa si Kucing telah jatuh ke 

Sungai. Pada saat hampir mendekati titik akhir 

perlombaan, si Tikus tiba-tiba loncat dari badan 

si Kerbau dan dengan sekuat tenaganya berlari 

menuju ke titik akhir perlombaan. Si Tikus 

berhasil menjadi yang pertama (1) tiba di titik 

akhir perlombaan. Sesaat kemudian si Kerbau 

tiba mendapatkan urutan ke dua (2). 

Beberapa saat kemudian si Harimau pun 

tiba dengan badannya yang basah kuyup, tetapi 

hanya dapat urutan ke tiga (3). 

si Naga kemudian muncul dari langit dan 

menuju ke titik akhir perlombaan, tetapi tiba-tiba 

si Kelinci muncul dan lebih dulu mencapai titik 

akhir perlombaan. Sebenarnya si Kelinci juga 

tidak bisa berenang, si Kelinci hanya meloncat-

loncat dengan menginjak badan-badan 

binatang di permukaan sungai yang ikut dalam 

perlombaan. Si Naga terlambat karena memiliki 

tugas untuk memberikan hujan di daerah timur. 

Dengan demikian si Kelinci mendapat urutan ke 

empat (4) dan si Naga menduduki urutan ke 

lima (5). 

Tak lama kemudian muncullah Kuda, 

Kambing, Monyet, Ayam dan Anjing yang 

berusaha berlari menuju ke titik akhir 

perlombaan. Tiba-tiba muncul seekor ular besar 

dari padang rumput dan menduduki urutan ke 

enam (6). Kuda hanya mendapat urutan ke 

tujuh (7). Kambing, Monyet dan Ayam adalah 

binatang yang tidak bisa berenang, mereka 

mencari sepotong kayu besar untuk membantu 

mereka menyeberang sungai tersebut. Dengan 

modal sepotong kayu dan saling membantu, 

akhirnya mereka bertiga juga mampu mencapai 

titik akhir perlombaan. Kambing menduduki 

urutan ke delapan (8), Monyet ke Sembilan (9) 

dan Ayam mendapatkan urutan ke sepuluh (10). 

Urutan sebelas (11) diduduki oleh si 

Anjing. Si Anjing sebenarnya dapat tiba lebih 

awal, tetapi karena sifatnya yang suka bermain, 

si Anjing akhirnya memilih untuk mandi dan 

bermain air dulu sebelum meyeberang sungai. 

Urutan terakhir berhasil diraih oleh 

siapa? Masing-masing binatang sibuk melihat 

sana sini dengan penasaran siapa yang akan 

menjadi yang terakhir ini. Tiba-tiba dengar 

suara Babi yang terdengar dari jauh. Semua 

binatang merasa aneh, Babi merupakan 

binatang yang paling malas beraktivitas kok 

berniat juga mengikuti perlombaan. 

Sesampainya di titik akhir, dengan suara yang 

terengah-engah, si Babi bertanya kepada 

binatang-binatang lainnya “Apakah ada 

Makanan enak di sini?”. Semuanya 

menertawakan si Babi. Tetapi dengan demikian, 

si Babi juga berhasil mendapat tempat di urutan 

ke dua belas (12) dalam perlombaan ini. 

Kaisar Langit kemudian mengumumkan 

para pemenang perlombaan beserta dengan 

urutannya “1. Tikus, 2. Kerbau, 3. Harimau, 4. 

Kelinci, 5. Naga, 6. Ular ……”. Tiba-tiba si 

Kucing muncul dengan badan yang basah dan 

bertanya kepada Kaisar Langit, “Saya dapat 

urutan ke berapa?”. Kaisar Langit kemudian 

menjawab “anda datang terlambat, perlombaan 

telah selesai”. 
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Mendengarkan jawaban tersebut, si 

Kucing sangat marah dan berkata, “Ini gara-

gara si Tikus, saya akan memakannya….”. 

Cakar si Kucing hampir saja melukai di Tikus, 

Kaisar Langit dengan cepat mencegah tindakan 

si Kucing. Dengan hati yang takut dan bersalah, 

si Tikus kemudian meloncat ke samping Kaisar 

Langit untuk meminta perlindungan. 

Si Tikus memang telah menang dalam 

perlombaan dan menjadi nomor satu di urutan 

12 shio, tetapi karena perbuatannya, si Tikus 

setiap saat dikuatirkan dengan tindakan balas 

dendam si Kucing. Setiap melihat Kucing, si 

Tikus pasti ketakutan dan lari menghindarinya. 

Pada Siang hari, si Tikus juga harus 

bersembunyi di Lubang kecil agar tidak jumpa 

dengan si Kucing. Inilah akibat dari kesalahan si 

Tikus terhadap si Kucing. 

Siklus Zodiak 

Sistem siklus zodiak yang 

dimaklumatkan oleh Kaisar Huang Ti 

berhubungan erat dengan sistem penanggalan 

Cina yang sudah dikenal dan berlaku sejak 

tahun 2637 SM (Sebelum Masehi). Satu siklus 

lengkap terdiri dari lima siklus biasa. Satu siklus 

biasa berjalan sepanjang 12 tahun. Satu siklus 

lengkap membutuhkan waktu 60 tahun. 

Sekarang ini, kita berada dalam siklus lengkap 

ke-78 yang dimulai dari tahun 1984 dan akan 

berakhir pada tahun 2004. 

Ke-12 tahun siklus biasa itu dinamakan 

sesuai nama binatang tertentu. Konon, ketika 

Sang Budha bersiap-siap naik ke Nirwana, 

dipanggilah semua binatang untuk menghadap. 

Binatang yang paling tanggap pada panggilan 

Sang Budha pertama kali adalah Tikus. Setelah 

Tikus, muncul Kerbau dan Macan. Kelinci dan 

Naga menyusul setelah itu. Kemudian, berturut-

turut datanglah Ular, Kuda, Kambing, Monyet, 

Ayam, Anjing, dan yang terakhir adalah Babi. 

Nama binatang-binatang inilah yang digunakan 

untuk mewakili nama tahun dalam siklus zodiak 

Cina. 

Dalam Kebudayaan Cina kuno, setiap 

tanda binatang dikenal sebagai “Cabang Bumi”. 

Binatang tahun kelahiran akan mempengaruhi 

kepribadian dan kehidupan seseorang serta 

alam semesta dan seluruh isinya. Tentang 

nama binatang dalam zodiak Cina tersebut, ada 

sebuah pepatah Cina kuno yang menyebutka 

bahwa “inilah binatang yang tersembunyi di 

dalam lubuk hatimu”. Keberadaan setiap 

Cabang Bumi selalu terpadu bersama satu dari 

lima unsur. Lima unsur tersebut, yaitu Kayu 

yang diperintah oleh Planet Jupiter, Api oleh 

Planet Mars, Tanah oleh Planet Saturnus, 

Logam oleh Planet Venus, dan Air oleh Planet 

Merkurius. 

Setiap unsur dari lima unsur ini 

mempunyai sifat yang berbeda. Ada yang 

bersifat Yin dan ada yang bersifat Yang. Dari 

ke-12 Cabang Bumi itu, Tikus, Macan, Naga, 

Kuda, Monyet, dan Anjing merupakan kelompok 

Yang. Sementara, sisanya seperti Kerbau, 

Kelinci, Ular, Kambing, Ayam, dan Babi 

termasuk kelompok Yin. 

Selain shio tahunan, dalam perhitungan 

shio juga memperhatikan jam kelahiran atau 

Shio Harian. Perhitungan Shio Harian dalam 

sistem zodiak Cina dimulai dari pukul 23.00. 
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mulai dari 23.00 hingga pukul 23.00 keesokan 

harinya atau 24 jam. Kemudian, perhitungan 

waktu itu dibagi menjadi 12 bagian. Masing-

masing bagian terdiri dari dua jam. Setiap 

bagian atau setiap 2 jam itu diperintah atau 

berada di bawah kekuasaan satu binatang 

zodiak. Perhitungan Shio Harian ditunjukkan 

berikut. 

Jam Kelahiran⇒ Shio Harian 

23.00 – 01.00⇒ Tikus 

01.00 – 03.00⇒ Kerbau 

03.00 – 05.00⇒ Macan 

05.00 – 07.00⇒ Kelinci 

07.00 – 09.00⇒ Naga 

09.00 – 11.00⇒ Ular 

11.00 – 13.00⇒ Kuda 

13.00 – 15.00⇒ Kambing 

15.00 – 17.00⇒ Monyet 

17.00 – 19.00⇒ Ayam 

19.00 – 21.00⇒ Anjing 

21.00 – 23.00⇒ Babi 

Jam kelahiran akan sangat 

mempengaruhi perangai seseorang. Misalnya, 

seorang yang bershio Tikus akan tampak 

agresif, kemungkinan besar lahir antara pukul 

03.00-05.00 pagi. Sementara, orang yang 

bershio Tikus yang tampak pendiam dan pasif, 

kemungkinan lahir antara pukul 09.00-11.00 

Pertanyaan yang akan muncul dari 

benak Anda adalah bagaimana bisa ada Tikus 

yang agresif dan bagaimana pula ada Tikus 

yang pendiam dan pasif ? Sifat dasar Shio Tikus 

memang tidak agresif, tetapi juga tidak pendiam 

dan pasif. Umumnya, Tikus sangat memesona 

dan memancing keceriaan. Yah… seperti tokoh 

kartun Mickey Mouse, itulah kepribadian Tikus. 

Tikus memiliki sifat jujur, jenaka, dan blak-

blakan. Orang yang bershio Tikus biasanya 

cerdik seperti Tikus, lincah, humoris, pandai 

bergaul, dan giat bekerja. Lalu, dari mana 

datangnya sifat agresif? Dan, dari mana 

asalnya sifat pendiam dan pasif itu? 

Satu hal yang perlu diingat adalah waktu 

kelahiran. Atau, dengan kata lain, pukul berapa 

Anda dilahirkan. Biasanya Shio Tikus yang 

agresif lahir antara pukul 03.00-05.00 karena 

pada saat itu adalah waktu kekuasaan Shio 

Macan. Sifat dasar Shio Macan adalah agresif. 

Jadi, dari Macanlah pemilik Shio Tikus itu 

mendapat warisan sifat agresif. Sementara, 

Shio Tikus lain yang lahir antara pukul 09.00-

11.00 akan bersifat pendiam dan pasif karena 

pada saat itu adalah waktu kekuasaan Shio 

Ular. Jadi, Shio Tikus itu mendapat warisan sifat 

dasar dari shio Ular yang pendiam dan pasif. 

Dalam perhitungan garis jodoh menurut 

shio, ada 3 hubungan mendasar yang 

ditunjukkan seperti gambar berikut : 
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1. Shio Tikus 

 

Orang bershio Tikus sangat tertarik pada 

Shio Kerbau karena dianggap kuat, bisa 

diandalkan, dan pandai menghargai. Shio Tikus 

juga tertarik dengan shio yang memiliki 

kedudukan sejajar, yaitu Shio Naga dan 

Monyet. Shio Tikus yang sangat mengagumi 

kekuatan dan kepandaian akan sangat mudah 

jatuh dalam pesona orang bershio Monyet 

karena orang bershio Monyet terlihat pandai 

dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya, 

orang bershio Monyet akan terlihat keasyukan 

‘mencengkram’ Shio Tikus dalam 

genggamannya. Shio Tikus juga menganggap 

Shio Ular karena tampak menarik dan pandai. 

Orang bershio Macan, Anjing, Babi, atau Tikus 

tidak akan menemui kesulitan untuk bergabung 

dengan orang yang memiliki Shio Tikus. 

Tahun Kelahiran Shio Tikus 

31 Januari 1900 – 18 Februari 1901 (Logam) 

18 Februari 1912 – 5 Februari 1913 (Air) 

5 Februari 1924 – 4 Januari 1925 (Kayu) 

24 Januari 1936 – 10 Februari 1937 (Api) 

10 Februari 1948 – 28 Januari 1949 (Tanah) 

28 Januari 1960 – 14 Februari 1961 (Logam) 

16 Januari 1972 – 2 Februari 1973 (Air) 

2 Februari 1984 – 19 Februari 1985 (Kayu) 

19 Februari 1996 – 7 Februari 1997 ( Api) 

7 Februari 2008 – 25 Januari 2009 (Tanah) 

2020 – 2021 (Logam) 

2032 -2033 (Air) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 

2. Shio Kerbau 

 

Kehidupan Shio Kerbau yang teratur 

akan bertambah cerah jika bertemu dengan 

Shio Ayam. Shio Kerbau dan Ayam bisa 

menjadi pasangan yang serasi, keduanya 

saling menghargai kewibawaan, mengagumi 

efiensi, dan mengabdi pada kewajiban. Sifat 
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Shio Kerbau juga cocok dengan Shio Tikus 

yang penuh kasih ataupun Shio Ular yang bijak. 

Shio Tikus dan Ular akan melirik Shio Kerbau 

karena memiliki pesona yang menawan. Shio 

Naga, Kelinci, Kuda, Babi, Monyet, dan sesama 

Shio Kerbau bisa cocok dengan Shio Kerbau. 

Namun, Shio Anjing menganggap Shio Kerbau 

terlalu kaku karena dianggap kurang memiliki 

rasa humor. Shio Kerbau sendiri tidak terlalu 

menyenangi Shio Kambing yang dianggap tidak 

berpendirian atau Shio Macan yang cenderung 

memberontak. Sementara, Shio Kambing dan 

Macan juga tidak menyenangi kehidupan Shio 

Kerbau yang mereka anggap terlalu ‘teratur’. 

Tahun Kelahiran Shio Kerbau 

19 Februari 1901 – 7 Februari 1902 (Logam) 

6 Februari 1913 – 25 Januari 1914 (Air) 

 25 Januari 1925 – 12 Februari 1926 (Kayu) 

11 Februari 1937 – 30 Januari 1938 (Api) 

29 Januari 1949 – 16 Februari 1950 (Tanah) 

15 Februari 1961 – 4 Februari 1962(Logam) 

3 Februari 1973 – 22 Januari 1974 (Air) 

20 Februari 1985 – 8 Februari 1986 (Kayu) 

7 Februari 1997 – 28 Januari 1998 (Api) 

26 Januari 2009 – 14 Februari 2010 (Tanah) 

2021 – 2022 (Logam) 

2033 – 2034 (Air) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 

 

3. Shio Macan 

 

Shio Macan dan Babi sangat cocok dan 

ideal untuk membina hubungan yang lebih 

serius. Pemiliki Shio Babi terkesan jujur dan 

ramah akan membuat Shio Macan lebih merasa 

tenang dan nyaman. Shio Macan juga dapat 

berhubngan baik dengan Shio Anjing yang 

memiliki sikap realistis, praktis, dan setia. 

Sementara Shio Anjing juga mampu meredam 

temperamen dan mampu bertukar pendapat 

dengan Shio Macan. Shio Kuda yang 

sederhana dan periang akan selalu menjadi 

mitra serasi bagi Shio Macan. Keduanya (Shio 

Kuda dan Macan) memiliki gairah dan 

kreativitas yang sama. Shio Kuda lebih gesit 

dan cekatan mencium adanya bahaya 

dibandingkan Shio Macan. Duet Shio Macan 

dan Kuda akan membuat mutualisme yang 

saling mendukung. Shio Tikus, Kambing, Ayam, 

dan Macan akan lebih mudah bergaul dengan 

Shio Macan. Satu hal yang tak boleh dilakukan 

oleh pemilik Shio Amcan adalah menentang 
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Shio Kerbau yang terkesan serius dan tidak 

kenal kompromi. Sebab, Shio Kerbau 

cenderung menanggap Shio Macan terkesan 

omong kosong, pembual, dan tidak perlu 

didengarkan. Shio Kerbau akan ‘menanduk’ 

dan menginjak-injak’ Shio Macan sampai tidak 

berdaya. Shio Monyet adalah sosok yang cukup 

misterius dan sukar ditebak bagi Shio Macan. 

Shio monyet yang tampak ‘begajulan’ tidak 

pernah jemu menggoda Shio Macan. Sia-sia 

saja pemiliki Shio Macan akan hilang kesabaran 

dan frustrasi sendiri. Shio Macan tidak cocok 

berdampingan dengan Shio Monyet karena 

hanya akan membawa penderitaan dan 

kekecewaan. Shio Ular dan Macan pun 

sebaiknya saling menghindar. Persamaan di 

antara keduanya terletak pada rasa curiga yang 

besar. Shio Ular tergolong tenang, waspada, 

berkepala dingin, tetapi sangat “mematikan” 

bagi Shio Macan. Sementara, Shio Macan yang 

tegas cenderung akan suka ‘menuduh’ Shio 

Ular sebagai pembuat onar. Keduanya (Shio 

Macan dan Ular) hanya akan terjebak pada 

hubungan yang tidak harmonis dan saling 

menyalahkan. 

Tahun Kelahiran Shio Macan 

8 Februari 1902 – 28 Januari 1903 (Air) 

26 Januari 1914 – 13 Februari 1915 (Kayu) 

13 Februari 1926 – 1 Februari 1927 (Api) 

31 Januari 1938 – 18 Februari 1939 (Tanah) 

17 Februari 1950 – 5 Februari 1951 (Logam) 

5 Februari 1962 – 24 Januari 1963 (Air) 

23 Januari 1974 – 10 Februari 1975 (Kayu) 

9 Februari 1986 – 28 Januari 1987 (Api) 

28 Januari 1998 – 15 Februari 1999 (Tanah) 

15 Februari 2010 – 2 Februari 2011 (Logam) 

2022 – 2023 (Air) 

2034 – 2035 (Kayu) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 

4. Shio Naga 

 

Shio Naga paling tertarik pada Shio Tikus 

dan Monyet. Sebaliknya, Shio Tikus dan Monyet 

akan terkagum-kagum pada keagungan dan 

kebaikan Shio Naga. Ketiganya (Shio Naga, 

Tikus, dan Monyet) bisa jadi tim yang kompak 

dan tidak terkalahkan. Kombinasi Shio Naga-

Tikus atau Naga-Monyet akan serasi. Hampir 

serupa, Shio Naga juga cocok bersama Shio 

Ular yang cenderung bersikap ‘dingin’, tetapi 

memiliki watak yang luhur. Kebijaksanaan Shio 

Ular akan mengontrol ekstremnya Shio Naga. 

Sementara, Shio Macan, Ayam, Kuda, 

Kambing, Kelinci dan Babi cenderung akan 

50  Kekuatan Sugesti | Edisi Februari 2018 



 

mencari Shio Naga karena terpikat dengan 

keperkasaannya. Dua orang bershio Naga bisa 

bergaul dengan baik, tetapi hubungan dua 

orang bershio Naga akan membawa 

ketegangan dengan Shio Kerbau karena 

wibawa kedua Shio Naga yang sama-sama 

kuat. Dari semua shio yang ada, mungkin hanya 

Shio Anjing yang menjadi pasangan paling 

merana bagi Shio Naga. Pemilik Shio Naga tak 

betah menjadi korban kecermatan Shio Anjing. 

Sementara, Shio Anjing yang terkesan sinis 

sebenarnya adalah pengagum berat Shio Naga. 

Tahun Kelahiran Shio Naga 

16 Februari 1904 – 3 Februari 1905 (Kayu) 

3 Februari 1916 – 22 Januari 1917 (Api) 

23 Januari 1928 – 9 Februari 1929 (Tanah) 

8 Februari 1940 – 26 Januari 1941 (Logam) 

27 Januari 1952 – 13 Februari 1953 (Air) 

13 Februari 1964 – 1 Februari 1965 (Kayu) 

31 Januari 1976 – 17 Februari 1977 (Api) 

17 Februari 1988 – 5 Februari 1989 (Tanah) 

5 Februari 2000 – 23 Januari 2001 (Logam) 

23 Januari 2012 – 9 Februari 2013 (Air) 

2024 – 2025 (Kayu) 

2036 – 2037 (Api) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali 

 

 

 

5. Shio Ular 

 

Mitra terbaik bagi Shio Ular adalah Shio 

Kerbau karena bisa diandalkan, Shio Ayam 

karena tidak mengenal takut, dan Shio Monyet 

yang cerdas. Sementara, Shio Naga yang 

memiliki nama besar adalah pasangan Shio 

Ular berikutnya. Shio Ular juga bisa 

berhubungan baik dengan Shio Tikus, Kelinci, 

Kambing, dan Anjing. Sebaiknya, Shio Ular 

perlu menghindari dan berhati-hati dengan Shio 

Macan yang gemar berdebat dan tak akan 

menghargai penilaiannya. Shio Kuda yang 

kerap menuruti kata hati dan senang menuntut 

hanya akan menjadi pasangan yang biasa saja 

bagi pemilik Shio Ular. Shio Monyet yang cerdik 

akan membuat Shio Ular sering merasa 

mengalami tekanan batin akibat tipu muslihat 

dan akal bulus Shio Monyet. Dua orang bershio 

Ular dapat hidup berdampingan dengan damai. 

Sementara, Shio Babi dan Ular tidak banyak 

persamaan yang berarti sehingga Shio Ular 

(yang licin dan anggun) dan Shio Babi (yang 
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terlalu polos dan sederhana) cenderung saling 

bertentangan. 

Tahun Kelahiran Shio Ular 

4 Februari 1905 – 24 Januari 1906 (Kayu) 

23 Januari 1917 – 10 Februari 1918 (Api) 

10 Februari 1929 – 29 Januari 1930 (Tanah) 

27 Januari 1941 – 14 Februari 1942 (Logam) 

14 Februari 1953 – 2 Februari 1954 (Air) 

2 Februari 1965 – 20 Januari 1966 (Kayu) 

18 Februari 1977 – 6 Februari 1978 (Api) 

6 Februari 1989 – 26 Januari 1990 (Tanah) 

24 Januari 2001 – 11 Februari 2002 (Logam) 

10 Februari 2013 – 30 Januari 2014 (Air) 

2025 – 2026 (Kayu) 

2037 – 2038 (Api) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 

6. Shio Kuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasangan terbaik Shio Kuda adalah Shio 

Macan, Anjing, dan Kambing. Pasangan serasi 

berikutnya adalah Shio Naga, Ular, Monyet, 

Kelinci, Babi, Ayam, atau sesama Shio Kuda. 

Shio Kuda tidak pernah tertarik pada Shio Tikus. 

Sebaliknya, Shio Tikus sama sekali tidak 

memiliki perasaan terhadap Shio Kuda. Shio 

Kuda perlu berhati-hati dengan Shio Kerbau 

yang keras karena keduanya akan sering 

terlibat konflik. Shio Kerbau akan menuntut 

kemantapan, sedangkan Shio Kuda selalu ingin 

bebas, lepas, dan tidak ingin terikat pada 

aturan. 

Tahun Kelahiran Shio Kuda 

25 Januari 1906 – 12 Februari 1907 (Api) 

11 Februari 1918 – 31 Januari 1919 (Tanah) 

30 Januari 1930 – 16 Februari 1931 (Logam) 

15 Februari 1942 – 4 Februari 1943 (Air) 

3 Februari 1954 – 16 Februari 1955 (Kayu) 

21 Januari 1966 – 8 Februari 1967 (Api) 

7 Februari 1978 – 27 Januari 1979 (Tanah) 

27 Januari 1990 – 14 Februari 1991 (Logam) 

12 Februari 2002 – 31 Januari 2003 (Air) 

31 Januari 2014 – 18 Februari 2015 (Kayu) 

2026 – 2027 (Api) 

2038 – 2039 (Tanah) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 
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7. Shio Kambing 

 

Shio Kambing membutuhkan orang yang 

tabah dan setia sebagai tempat bersandar. Shio 

Kambing cocok dengan karakter yang mencintai 

kehidupan di luar rumah dan penuh optimis 

seperti Shio Kuda, Babi, dan Kelinci. Shio 

Kambing juga akan menemukan keserasian 

yang sempurna dengan Shio Macan, Monyet, 

Naga, Ayam, Ular, dan sesama Shio Kambing. 

Sebaliknya, Shio Tikus hanya akan mencemooh 

perilaku Shio Kambing yang boros dan suka 

menyangkal. Shio Kambing tidak akan 

menemukan kebahagiaan dengan Shio Kerbau 

dan Anjing. Keduanya (Shio Kerbau dan Anjing) 

tidak akan tahan mendengar Shio Kambing 

yang sering merengek. 

Tahun Kelahiran Shio Kambing 

13 Februari 1907 – 1 Februari 1908 (Api) 

1 Februari 1919 – 19 Februari 1920 (Tanah) 

17 Februari 1931 – 5 Februari 1932 (Logam) 

5 Februari 1943 – 24 Januari 1944 (Air) 

24 Januari 1955 – 11 Februari 1956 (Kayu) 

9 Februari 1967 – 29 Januari 1968 (Api) 

28 Januari 1979 – 15 Februari 1980 (Tanah) 

15 Februari 1991 – 3 Februari 1992 (Logam) 

1 Februari 2003 – 21 Januari 2004 (Air) 

19 Februari 2015 – 7 Februari 2016 (Kayu) 

2027 – 2028 (Api) 

2039 – 2040 (Tanah) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 

8. Shio Monyet 

 

Shio Monyet selalu dicari dan dibutuhkan 

Shio Tikus karena terbius dengan kecerdikan 

Shio Monyet. Keduanya (Shio Monyet dan 

Tikus) akan saling memahami untuk urusan 

bisnis dan ‘uang’. Shio Naga juga 

membutuhkan Shio Monyet karena 

membutuhkan akalnya yang tak kenal buntu. 

53  Kekuatan Sugesti | Edisi Februari 2018 



 

Shio Ular yang arif dan bijaksana akan merasa 

nyaman ketika hidup berdampingan dengan 

Shio Monyet. Shio Kelinci, Kambing, Anjing, 

Kuda, dan Kerbau sering mengambil 

keuntungan dari keserbabisaan Shio Monyet, 

tetapi mereka semua menyadai dan sangat 

menghargai kecerdasan Shio Monyet. 

Sementara, Shio Babi dan Ayam sama sekali 

tidak membutuhkan kejeniusan Shio Monyet. 

Shio Macan juga selalu menghindar karena 

tidak ingin menjadi ‘bulan-bulanan’ dan 

kejahilan Shio Monyet. Memang sudah penyakit 

turunan, yaitu Shio Monyet sangat bernafsu 

untuk mengusili Shio Macan. 

Tahun Kelahiran Shio Monyet 

2 Februari 1908 – 21 Januari 1909 (Tanah) 

20 Februari 1920 – 7 Februari 1921 (Logam) 

6 Februari 1932 – 25 Januari 1933 (Air) 

25 Januari 1944 – 12 Februari 1945 (Kayu) 

12 Februari 1956 – 30 Januari 1957 (Api) 

30 Januari 1968 – 16 Februari 1969 (Tanah) 

16 Februari 1980 – 4 Februari 1981 (Logam) 

4 Februari 1992 – 22 Januari 1993 (Air) 

22 Januari 2004 – 8 Februari 2005 (Kayu) 

8 Februari 2016 – 27 Januari 2017 (Api) 

2028 – 2029 (Tanah) 

2040 – 2041 (Logam) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 

 

9. Shio Ayam 

 

Kehadiran Shio Ayam akan disambut 

hangat oleh Shio Kerbau dan Ular. Ketiganya 

(Shio Ayam, Ular, dan Kerbau) merupakan tipe 

pekerja yang bersemangat dan kompak. Shio 

Naga akan sering sensi dan ngiler melihat 

rencana muluk Shio Ayam karena terlihat mirip 

sekali dengan seleranya. Namun, Shio Ayam 

dan Naga bsia menjadi pasangan yang serasi 

karena keduanya akan menjadi pasangan yang 

enerjik dan ambisius. Shio Macan, Kambing, 

Monyet, dan Babi merupakan pasangan serasi 

berikutnya bagi Shio Ayam. “Pertemuan dua 

ekor Ayam akan terjadi sabung Ayam”. Pepatah 

itu juga berlaku bila dua pemilik Shio Ayam 

bertemu. Mereka akan ‘bertempur’ mati-matian 

memperebutkan sesuatu yang terkadang tidak 

jelas dan masuk akal. Jadi, sebaiknya, sesama 

pemiliki Shio Ayam tidak hidup bersama. Shio 

Ayam juga akan sengsara bila hidup bersama 

Shio Kelinci yang sensitif yang selalu 

menghindari pertengkaran. Bagi pemilik Shio 
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Kelinci adalah haram hukumnya untuk 

menghasut musuh-musuhnya. Sementara, Shio 

Ayam termasuk yang lihai, ahli memancing 

pertikaian, dan memprovokasi. Pembawaan 

karakter Shio Ayam akan membuat Shio Kelinci 

mati kutu. Hubungan Shio Anjing dan Ayam bisa 

sangat bervariasi, mulai dari hubungan yang 

hangat (mesra) sampai hubungan yang sangat 

dingin (tidak saling bertegur sapa untuk waktu 

yang cukup lama). 

Tahun Kelahiran Shio Ayam 

22 Januari 1909 – 9 Februari 1910 (Tanah) 

8 Februari 1921 – 27 Januari 1922 (Logam) 

26 Januari 1933 – 13 Februari 1934 (Air) 

13 Februari 1945 – 1 Februari 1946 (Kayu) 

31 Januari 1957 – 17 Februari 1958 (Api) 

17 Februari 1969 – 5 Februari 1970 (Tanah) 

5 Februari 1981 – 24 Januari 1982 (Logam) 

23 Januari 1993 – 9 Februari 1994 (Air) 

9 Februari 2005 – 28 Januari 2006 (Kayu) 

28 Januari 2017 – 18 Februari 2018 (Api) 

2029 – 2030 (Tanah) 

2041 – 2042 (Logam) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 

 

 

 

 

10. Shio Anjing 

 

Shio Anjing paling cocok hidup 

berdampingan dengan Shio Kuda, Kelinci, dan 

Macan. Sebaliknya, Shio Anjing akan sering 

terlibat konflik dengan Shio Tikus, Ular, Monyet, 

Babi, atau sesama Shio Anjing. Bersama Shio 

Ayam, pemiliki Shio Anjing cenderung akan 

terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan. 

Bagi Shio Anjing, satu-satunya Shio yang tidak 

dapat dipercayai adalah Shio Naga yang 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 

Sementara, Shio Naga akan berang kalau Shio 

Anjing menganggap dingin semua rencana 

muluknya. Shio Anjing juga tak akan tahan 

dengan keluhan dan rengekan dari pemiliki Shio 

Kambing yang terkesan cengeng. Sebaliknya, 

Shio Kambing akan beranggapan bahwa Shio 

Anjing sama sekali tidak berperasaan. 

Tahun Kelahiran Shio Anjing 

10 Februari 1910 – 29 Januari 1911 (Logam) 

28 Januari 1922 – 15 Februari 1923 (Air) 
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14 Februari 1934 – 3 Februari 1935 (Kayu) 

2 Februari 1934 – 21 Januari 1947 (Api) 

18 Februari 1958 – 7 Februari 1959 (Tanah) 

6 Februari 1970 – 26 Januari 1971 (Logam) 

25 Januari 1982 – 12 Februari 1983 (Air) 

10 Februari 1994 – 30 Januari 1995 (Kayu) 

29 Januari 2006 – 17 Februari 2007 (Api) 

19 Februari 2018 – 4 Februari 2019 (Tanah) 

2030 – 2031 (Logam) 

2042 – 2043 (Air) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 

11. Shio Babi 

 

Shio Babi akan hidup berbahagia jika 

berpasangan dengan Shio Kelinci yang 

terkesan tenang dan bijak atau Shio Kambing 

yang memiliki perasaan lembut. Shio Babi juga 

akan menemui kecocokan dengan Shio Macan, 

Kerbau, Naga, Kuda dan Ayam. Shio Anjing 

bisa menjadi mitra berikutnya. Shio Babi 

dengan Shio Babi juga oke, serasi, dan kompak. 

Namun, Shio Babi sulit berdekatan dengan Shio 

Ular dan Monyet yang relatif lihai karena 

memiliki akal bulus. 

Tahun Kelahiran Shio Babi 

30 Januari 1911 – 17 Februari 1912 (Logam) 

16 Februari 1923 – 4 Februari 1924 (Air) 

4 Februari 1935 – 23 Januari 1936 (Kayu) 

22 Januari 1947 – 9 Februari 1948 (Api) 

8 Februari 1959 – 27 Januari 1960 (Tanah) 

27 Januari 1971 – 14 Februari 1972 (Logam) 

13 Februari 1983 – 1 Februari 1984 (Air) 

31 Januari 1995 – 18 Februari 1996 (Kayu) 

18 Februari 2007 – 6 Februari 2008 (Api) 

5 Februari 2019 – 24 Januari 2020 (Tanah) 

2031 – 2032 (Logam) 

2043 – 2044 (Air) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 
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12. Shio Kelinci 

 

Shio Kelinci akan menemukan 

keserasian yang sempurna dengan Shio 

Kambing. Terkadang, Shio Kelinci sering 

tergantung atau terkadang mengambil 

keuntungan Shio Monyet yang pintar dan 

banyak akal. Shio Kelinci juga akan hidup 

bahagia dan serasi jika berpasangan dengan 

Shio Babi ataupun Shio Anjing. Namun, Shio 

Kelinci tidak akan bisa serasi apabila 

berdampingan dengan Shio Ayam yang selalu 

mencari perkara atau Shio Naga yang terlihat 

arogan. Pemilik Shio Kelinci terkesan 

menghindari konflik dan enggan bermusuhan. 

Tahun Kelahiran Shio Kelinci 

29 Januari 1903 – 15 Februari 1904 (Air) 

14 Februari 1915 – 2 Februari 1916 (Kayu) 

2 Februari 1927 – 22 Januari 1928 (Api) 

19 Februari 1939 – 7 Februari 1940 (Tanah) 

6 Februari 1951 – 26 Januari 1952 (Logam) 

25 Januari 1963 – 12 Februari 1964 (Air) 

11 Februari 1975 – 30 Januari 1976 (Kayu) 

29 Januari 1987 – 16 Februari 1988 (Api) 

16 Februari 1999 – 4 Februari 2000 (Tanah) 

3 Februari 2011 – 22 Januari 2012 (Logam) 

2023 – 2024 (Air) 

2035 – 2036 (Kayu) 

Catatan: akan terus bergilir setiap dua belas 

tahun sekali. 

Tapi saya sarankan bahwa ini hanyalah 

ramalan dan perhitungan yang juga dibuat oleh 

manusia. Masih ada Tuhan YME yang telah 

menetukan cerita tentang hidup seorang 

manusia. 

Sumber : Dari beragam bacaan dan renungan. 
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Aquarius  

(21 Januari - 19 

Februari) 

Karir 

Gerak maju planet membuat 

Anda sangat ambisius. Anda bisa 

mencoba memperbaiki prospek 

profesional Anda dengan ketekunan 

Anda. Ini adalah waktu untuk tindakan 

dan prestasi bagi orang-orang 

yang bertanda zodiak 

Aquarius. Anda bisa 

mencapai tujuan Anda 

dengan percaya diri 

dan tekad. 

 

Keuangan 

Sugesti 

untuk bulan Maret 

menunjukkan 

bahwa kesuksesan 

finansial sangat baik 

sepanjang bulan. 

Pasangan atau partner 

Anda memainkan peran 

utama dalam penghasilan Anda 

bulan ini. Pasangan Anda 

memberi Anda investasi yang 

diperlukan atau dengan 

pembukaan moneter baru. 

Keluarga Anda juga sangat membantu 

saat-saat darurat keuangan. Jika Anda 

berpikir untuk memulai sebuah proyek 

baru dengan rekan kerja, hal itu bisa 

dilakukan sekarang. Pada bulan Maret 

2018, Anda dapat memaksimalkan 

keuntungan finansial Anda. 

 

Kesehatan 

Sugesti bagi Aquarius Maret 

2018 menunjukkan bahwa sektor 

kesehatan baik-baik saja. Oleh karena 

itu, anda santai saja. Pikirkan untuk 

meningkatkan kesehatan mental Anda 

melalui pembelajaran tentang 

kehidupan. Inilah bulan yang indah 

secara finansial dan kesehatan. 

 

Asmara 

Dalam hal asmara menunjukkan 

bahwa hubungan keluarga 

mengalami masa penuh 

pembelajaran di bulan 

ini. Anda mungkin 

memiliki tekanan 

dengan anak-anak 

dan saudara 

kandung. Ini pada 

dasarnya karena 

kesalahpahaman 

dan dapat 

direduksi dengan 

toleransi dan 

diskusi bersama. 

Tidak ada masalah 

yang begitu besar tanpa 

bisa dipecahkan. 

Pengaruh Matahari dan 

Merkuri dapat dilihat pada 

peningkatan daya tarik dan 

citra personal. Anda bisa 

menarik teman dengan mudah 

dan akan membuat 

persahabatan baru. Anda bisa 

menggunakan beberapa tips untuk 

berkomunikasi dengan pacar Anda 

sebagai pemandu. Para jomblo akan 

bisa masuk ke dalam aliansi romantis 

karena kharisma dan seksualitas 

Aquarius. 

 

| Sugesti Untuk Zodiakmu 
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Pisces 

(20 Februari - 20 

Maret) 

Karir 

Dalam sektor karir, Anda mulai 

fokus bulan ini dan Anda mendapat 

dukungan penuh dari anggota keluarga 

untuk menggapai tujuan profesional 

Anda. Zodiak Pisces membuat 

kemajuan karir dengan 

perbaikan posisi seiring 

dengan manfaat 

moneter. Semua 

usaha Anda 

menghasilkan hasil 

yang fenomenal 

jika Anda 

menggunakan 

orisinalitas dan 

Pikiran Anda. 

Perencanaan dan 

analisis yang tepat 

dapat meningkatkan 

output Anda di tempat 

kerja. 

 

Keuangan 

Sugesti Astrologi Maret 2018 

menunjukkan bahwa Anda dapat 

mengharapkan arus masuk uang dari 

sumber yang tidak diketahui. Anda 

dapat meningkatkan penghasilan 

dengan menyumbangkan uang untuk 

layanan kemanusiaan. Percayalah, 

Anda bisa mendapatkannya kembali 

dalam bentuk lain. 

 

 

Kesehatan 

Astrologi kesehatan untuk bintang 

Pisces disugestikan bahwa kesehatan 

mengalami kondisi luar biasa bulan ini. 

Kecerdasan Spiritualitas dapat 

membantu Anda meningkatkan 

kesehatan Anda. Lingkungan cinta dan 

keluarga berada dalam keadaan terus 

naik. Karir dan kesejahteraan fisik 

menjadi hebat di bulan ke tiga ini. 

 

Asmara 

Hubungan dengan partner 

atau pasangan Anda 

mungkin mengalami 

kenikmatan bulan ini. 

Kekasih Anda 

mungkin 

disibukkan dengan 

kewajiban 

profesionalnya dan 

Anda merasa turut 

senang. 

Sementara itu, 

para jomblo harus 

memperjelas kriteria 

yang dicari sehingga ini 

bisa mempercepat mereka 

untuk mendapatkan pasangan 

yang tepat. 
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Aries 

(21 Maret - 19 April) 

Karir 

Prospek karir menjadi sangat cerah 

dengan tekad yang besar untuk sukses. 

Anda mendapat dukungan lebih dari 90 

persen energi planet untuk bergerak 

maju. Namun retrograde Saturnus 

mengharuskan anda lebih berhati-

hati dalam usaha 

meningkatkan status 

profesional Anda. Jika 

Anda berpikir untuk 

mengubah 

pekerjaan, Anda 

harus mempelajari 

dengan seksama 

keuntungannya. 

 

Keuangan 

Kemakmuran 

finansial berlangsung 

sangat baik pada bulan 

Maret 2018. Dengan 

kecerdasan finansial yang tepat, 

pendapatan dapat ditingkatkan lebih 

jauh. Anda mendapat dukungan dari 

orang tua dan anggota keluarga serta 

aura planet Venus dapat membantu 

keuangan Anda. 

 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Prediksi Kesehatan untuk Maret 

2018 menunjukkan bahwa perpaduan 

energi Matahari dan Mars bersama-

sama bisa memberi Anda kekuatan fisik 

dan vitalitas yang lebih. Kesehatan 

menjadi stabil di bulan ini. 

 

Asmara 

Anda memiliki aspek yang 

menguntungkan dari 

pengaruh posisi Jupiter, 

Venus dan Bulan untuk 

membantu 

kebahagiaan Anda 

bulan ini. Anda 

yang masih jomblo 

dapat menemukan 

pasangan 

romantis di 

lingkungan kerja 

dengan bantuan 

para orang tua. 

Anda mencari 

seseorang yang dapat 

membantu Anda mencapai 

ambisi profesional Anda. Ada 

kemungkinan terjadi jatuh cinta 

pada pandangan pertama. 
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Taurus 

(20April - Mei 20) 

Karir 

Tujuan profesional Anda bisa 

dicapai dengan bantuan dukungan 

konstelasi planet. Ada kelanjutan 

kemajuan karir dari bulan-bulan 

sebelumnya. Anda menerima tugas 

yang menantang dalam pekerjaan 

Anda saat ini dan membuat 

Anda menjadi cerah dan 

bermanfaat. 

 

Keuangan 

Dalam bidang 

finansial 

menunjukkan 

bahwa prospek 

keuangan sangat 

baik untuk periode 

Maret 2018 bagi 

Taurus. Anda 

mendapat dorongan dari 

anggota keluarga untuk 

inisiatif fiskal Anda. Perjalanan 

bisnis menjadi sangat 

menguntungkan, dengan berani 

investasi maka bisa memberikan 

profit tambahan 

 

 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Prediksi kesehatan untuk Taurus 

menunjukkan bahwa vitalitas secara 

umum sangat menyenangkan di bulan 

ini. Detoksasi bisa meningkatkan 

kesehatan Anda. Sebaiknya Anda juga 

mencoba bahan-bahan alami dari 

bumbu dapur untuk kesehatan Anda. 

 

Asmara 

Anda mungkin terlibat 

dalam kegiatan sosial . 

Anda menghabiskan 

banyak waktu dengan 

meningkatkan 

kontak sosial Anda. 

Ada banyak 

sosialisasi dengan 

kelompok teman 

dekat dan asosiasi 

lainnya. 

Kehidupan cinta 

penuh semangat 

bulan ini seiring 

pergerakan Venus, 

planet cinta memberi 

Anda lebih banyak rasa cinta 

dan asmara. Jika Anda sudah 

menjalin hubungan, Anda bisa 

memantapkan hubungan Anda 

dengan pernikahan 
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Gemini 

(21 Mei - Juni 21) 

Karir 

Pergerakan Matahari ke Rumah 

Karir Anda pada bulan Maret 

memperbesar peluang jalan menuju 

kesuksesan. Santai saja karena situasi 

dan orang lain pasti datang untuk 

membantu Anda. Selain itu, Anda 

menjadi unggul dalam pekerjaan 

dengan kemampuan 

promosi penjualan Anda 

di bulan Maret 2018. 

Hal ini membuat 

anda sangat 

dihargai oleh 

manajemen dan 

Anda  mendapat 

imbalan finansial. 

 

Keuangan 

Pada urusan 

finansial, menunjukkan 

bahwa poisi Bulan 

mendorong keuangan Anda 

lebih baik pada Bulan Maret 2018. 

Kemakmuran finansial sangat 

bagus pada bulan Maret 2018 dan 

Anda menghasilkan lebih banyak 

uang dari perusahaan Anda. 

 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Astrologi mensugestikan bahwa 

kesehatan baik dan selalu menjaga 

kebugaran normal Anda. Kesehatan 

dapat ditingkatkan dengan lebih banyak 

konservasi energi dengan 

mendelegasikan pekerjaan Anda 

kepada orang lain. Makan makanan 

sehat sangat diperlukan untuk menjaga 

kesehatan Anda. 

 

Asmara 

Kehidupan cinta sangat 

aktif sepanjang bulan 

ini. Selama paruh 

pertama bulan, 

Anda 

mendambakan 

hubungan fisik. 

Sementara pada 

paruh kedua 

Anda mencari 

lebih banyak rasa 

asmara dari 

pasangan Anda. 

Cinta juga 

bergantung pada 

bagaimana Anda 

menyeimbangkan kehidupan 

rumah Anda dengan ambisi karir 

Anda.  
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Cancer 

(22 Juni - Juli 22) 

Karir 

Tujuan profesional menjadi penting 

bulan ini. Sektor karir cukup dominan 

dan suasana di tempat kerja sangat 

ramah. Sukses di tempat kerja juga akan 

bermanfaat bagi keluarga. Kepribadian 

Cancer yang supel bisa 

mendatangkan promosi dan 

keuntungan moneter. Jika 

Anda mencari 

pekerjaan baru, bulan 

ini terlihat prospektif 

dan 

menguntungkan. 

 

Keuangan 

Untuk Maret 

2018 menunjukkan 

bahwa situasi 

keuangan mengalami 

ketajaman finansial yang 

luar biasa, Anda perlu 

melakukan penyeimbangan 

anggaran pada bulan maret 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Horoskop bulanan 2018 

mesugestikan bahwa kesehatan indah 

sepanjang bulan ini. Diprediksi bahwa 

hubungan cinta dan keuangan 

menghadapi beberapa kecemburuan 

yang romantis, tapi prospek karir dan 

kesehatan sangat hebat. 

 

Asmara 

Kehidupan pernikahan 

anda tampaknya berada di 

bawah kecemburuan 

romantis di bulan 

maret 2018 ini. 

Pengaruh 

konstelasi planet 

rupanya membuat 

pasangan 

menjadi cemburu 

yang positif.  

Orang berzodiak 

Cancer yang masih 

single bisa 

menemukan 

kehidupan romantis 

melalui kegiatan sosial, 

seminar profesional, atau 

pertemuan di lingkungan sekitar. 
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Leo 

(23 Juli - 23 Agustus) 

Karir 

Prospek karir bagus di bulan Maret 

2018. Ini didasarkan pada kekuatan 

emosional yang dicapai selama 

beberapa bulan terakhir untuk Leo. 

Anda harus menjaga semangat dan 

usaha mandiri Anda dan 

bergantung pada pesona 

sosial Anda untuk 

mencapai tujuan. 

 

Keuangan 

Dianjurkan 

untuk teliti saat 

berinvestasi atau 

membeli produk 

investasi. 

Investasilah di 

bidang yang memang 

anda percaya pasti 

menguntungkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Astrologi menunjukkan kesehatan 

tampak berahabat Singkatnya, 

Horoskop Maret 2018 untuk Leo 

mensugestikan bahwa cinta dan 

kesehatan sangat luar biasa. Sementara 

situasi moneter sangat mendukung 

kehidupan cinta anda. 

 

Asmara 

Hubungan dengan pasangan 

Anda sangat harmonis. 

Kompatibilitas Leo 

menjadi terus 

menyenangkan di 

hari-hari yang akan 

datang. Kehidupan 

sosial aktif karena 

pengaruh planet 

Uranus. 

Kepentingan bisnis 

Anda didorong 

oleh kontak Anda. 

Orang Leo yang 

masih sendiri bisa 

memiliki banyak 

kesempatan untuk menjalin 

hubungan dengan lawan jenis dan 

sangat mungkin untuk menemukan 

cinta dalam dunia profesional. Jika 

Anda sudah menjalin pertunangan, 

sekarang saatnya melangkah maju 

menuju jalinan yang permanen. 
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Virgo 

(24 Agustus - 22 

September) 

Karir 

 Secara profesional Anda memiliki 

bulan yang sukses untuk mencapai 

target. Jika Anda mencari pekerjaan, 

Anda pasti mendapatkan kesempatan 

yang fantastis. Anda juga tertarik pada 

aktivitas yang berorientasi pada 

layanan. Anda harus 

menyesuaikan diri dengan 

situasi dan beradaptasi 

dengan orang lain. 

Daya tarik sosial 

penting untuk 

mencapai tujuan 

Anda. 

 

Keuangan 

Maret 2018 

menunjukkan bahwa 

kemakmuran finansial 

sangat menakjubkan di 

bulan ini. Penghasilan bisa 

ditingkatkan dengan ide baru dan 

dengan menggunakan kemampuan 

intelektual Anda. Sejalan dengan hal 

itu, Anda juga dapat mengambil 

bantuan kontak bisnis Anda untuk 

meningkatkan penghasilan Anda. 

Kesepakatan secara realty dan produk 

terkait sangat menguntungkan. 

Investasi spekulatif juga memberikan 

keuntungan yang baik jika dilakukan 

dengan seksama. 

 

 

 

Kesehatan 

Horoskop Virgo mensugestikan 

bahwa kesehatan juga sangat fit bulan 

ini dan Anda harus cukup makanan 

sehat untuk menjaga kesehatan dan 

vitalitas. Cobalah untuk menghemat 

energi dengan membiarkan orang lain 

membantu Anda. Membiasakan diri 

santai pasti sangat membantu. 

 

Asmara 

Kehidupan sosial menjadi indah di bulan 

ke tiga ini. Jomblo memiliki 

banyak kesempatan untuk 

masuk ke dalam aliansi 

romantis. Tapi 

kesempurnaan 

seorang Virgo bisa 

menjadi daya tarik 

untuk 

mendapatkan 

pasangan yang 

tepat. Orang yang 

sudah menjalin 

hubungan harus 

memastikan apakah 

mau 

mengonfirmasinya 

dengan perkawinan atau 

tidak. Cinta bisa ditemukan di 

tempat kerja atau di lingkungan 

spiritual. 
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Libra 

(23 September - 23 

Oktober) 

Karir 

Astrologi Maret 2018 menunjukkan 

bahwa karir menjadi penting di bulan ini 

dan anda tetap dipertahankan. Aspek 

emosional dari kehidupan bersama 

dengan masalah keluarga menjadi 

fokus Anda. Mungkin Anda 

mendapat banyak support 

dan dorongan untuk 

aktivitas Anda dari 

keluarga. 

 

Keuangan 

Energi planet 

Venus sangat 

membantu 

kemakmuran 

finansial Anda bulan 

ini. Anggota keluarga 

dan rekan senior dapat 

memberi Anda bukaan baru. 

Situasi moneter akan sangat baik. 

Anda dapat meningkatkan 

penghasilan Anda dengan 

menggunakan metode dan inovasi 

kreatif, dan dengan memasarkannya 

sebagai entitas penjualan. 

 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Sugesti di Maret 2018 bahwa 

kesehatan menjadi membaik bulan ini. 

Tujuan utama anda adalah untuk 

meningkatkan tingkat kebugaran Anda 

melalui olahraga dan rutinitas kesehatan 

lainnya. Anda juga akan mengeksplorasi 

manfaat kesehatan spiritual melalui 

meditasi, yoga dan teknik serupa. 

 

Asmara 

Libra yang masih sendiri 

dapat memiliki banyak 

kesempatan untuk 

terlibat dalam 

hubungan. 

Kemitraan sangat 

menyenangkan 

pada bulan Maret 

2018 ini dan Anda 

bisa tertarik pada 

mitra yang siap 

memberi Anda 

kesenangan. 

Setelah itu Anda 

mencari hubungan 

komitmen yang berguna 

untuk kehidupan normal 

Anda. Kemungkinan Anda dapat 

menemukan asmara dalam 

pertemuan sosial, tempat kerja, 

resor liburan dan organisasi 

masyarakat. 
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Scorpio 

(24 Oktober - 22 

November) 

Karir 

Astrologi bulan Maret 

mensugestikan bahwa kerja cerdas 

Anda mulai dirasakan oleh otoritas yang 

lebih tinggi dan Anda bisa diberi 

ganjaran dengan promosi dan 

keuntungan moneter. Anda perlu 

menjadwal ulang prioritas 

pekerjaan Anda 

sedemikian rupa 

sehingga Anda 

memiliki cukup 

waktu untuk 

keluarga Anda. 

Meskipun Anda 

membuat 

kemajuan dalam 

karir, Anda juga 

perlu menikmati 

kesenangan diri 

sendiri dan memiliki 

cukup liburan. 

 

Keuangan 

Sugesti bulanan Scorpio 

menunjukkan bahwa kesehatan 

finansial baik bulan ini. Anda bisa 

mendapatkan uang dengan bantuan 

teman dan anggota keluarga Anda. 

Aspek Merkurius dapat meningkatkan 

penghasilan Anda. Investasi di properti 

menjadi sangat menguntungkan. 

 

 

 

Kesehatan 

Sugesti Maret 2018 menunjukkan 

bahwa kesehatan Scorpio berada di 

tingkat normal dan energi biasa saja. 

Makanya Anda harus memberi tubuh 

Anda cukup istirahat melalui relaksasi. 

Ada kebangkitan drastis kesehatan 

setelah itu. Anda dapat mengambil 

bantuan dari pengobatan alami di rumah 

dan berpikir positif. 

 

Asmara 

Posisi planet Venus, 

Neptunus dan Uranus 

mempengaruhi 

kehidupan cinta 

anda yang sangat 

menggembirakan. 

Hubungan 

dengan 

pasangan Anda 

menjadi penuh 

roman namun 

berubah-ubah. 

Tapi pasangan 

Anda juga menjaga 

api cinta tetap 

menyala. Para jomblo 

terus mencari pasangan 

cerdas yang bisa 

mengkomunikasikan perasaan 

mereka dengan baik. Cinta bisa 

ditemukan di sekitar Anda dan 

mungkin di antara orang-orang 

yang dikenal. 
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Sagitarius 

(23 November - 21 

Desember) 

Karir 

Sugesti zodiak Maret 2018 terlihat 

bahwa karir membaik di bulan ini. Jika 

Anda mencari pekerjaan, Anda 

mendapatkan peluang bagus. Jika Anda 

tertarik dengan akademisi, Anda 

mendapatkan prospek pendidikan yang 

sangat bagus. Orang Sagitarius 

memiliki kesempatan untuk 

bepergian dengan 

anggota keluarga di 

bulan ini. 

 

Keuangan 

Horoskop 

bulanan 

mensugestikan 

bahwa situasi 

moneter anda 

tampak stabil dan 

Anda bisa mendapatkan 

uang dengan bantuan aspek 

planet yang menguntungkan. 

Anda juga didukung oleh 

kontak dan organisasi sosial 

Anda dalam pencarian untuk 

menghasilkan uang. 

Dianjurkan untuk mempelajari implikasi 

pembuatan investasi atau pembelian 

besar. 

 

 

 

 

Kesehatan 

Diprediksi bahwa kesehatan terasa 

fantastis bulan Maret 2018 ini. 

Sagitarius harus menjaga kesehatannya 

dengan cukup istirahat. Pijat dan 

penyembuhan spiritual dapat 

meningkatkan kesehatan Anda secara 

signifikan. Turunkan tempo hidup Anda 

untuk sementara waktu sampai Anda 

cukup energik untuk melanjutkan 

aktivitas dinamis Anda. 

 

Asmara 

Horoskop mensugestikan 

bahwa dampak 

retrograde planet 

dirasakan dalam 

hal-hal yang 

menyangkut cinta. 

Anda perlu sangat 

cerdas dalam 

urusan kasih dan 

asmara. 

Hubungan dengan 

pasangan Anda 

menjadi agresif 

karena postur agresif 

Anda dalam 

kompatibilitas Sagitarius. 

Jomblo bisa bisa menarik 

pasangan romantis dengan 

mudah. Cinta bisa 

ditemukan di tempat 

terdekat di antara orang-

orang yang dikenal. Jika Anda sudah 

menjalin hubungan, sekarang saatnya 

untuk bergerak maju untuk 

memantapkan hubungan. 
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Capricorn 

(22 Desember - 20 

Januari) 

Karir 

Horoskop Maret 2018 

mensugestikan bahwa Anda puas 

dengan status quo dalam kehidupan 

profesional Anda. Minat anda di bulan ini 

tampaknya hanya ingin menikmati hidup 

Anda dan membangun basis bahagia. 

Venus yang transit di rumah personal 

memaksa anda untuk memperhatikan 

peningkatan penampilan dan stamina 

fisik Anda. Menikmati hidup nampaknya 

menjadi alternatif karir yang 

lebih baik di bulan Maret 

2018. Venus pasti 

menghadirkan pencari 

kerja dengan peluang 

bagus. 

 

Keuangan 

Sektor keuangan 

diramalkan bahwa 

pendapatan 

profesional nampaknya 

menjadi sumber 

pendapatan utama bulan ini. 

Anggota keluarga dan 

manajemen organisasi Anda 

dapat membantu kemajuan 

keuangan Anda. Investasi 

sangat menguntungkan bulan ini 

dan Anda bisa menarik investor 

untuk proyek keuangan baru Anda. 

Keuntungan dapat ditingkatkan dengan 

memaksimalkan potensi diri anda. 

Kesehatan 

Horoskop Capricorn menunjukkan 

bahwa kesehatan luar biasa bulan ini 

dan baik-baik saja. Jika Anda berpikir 

untuk mengikuti teknik penurunan berat 

badan dengan cara baru, penting bagi 

Anda mempelajari aspek positifnya. 

Maret 2018 bagi zodiak Capricorn 

menjanjikan kesehatan yang baik dan 

kehidupan profesional yang 

menyenangkan. 

 

Asmara 

Diperkirakan bahwa cinta penuh 

kecemburuan pada bulan Maret 2018. 

Energi Venus ada di tanda tangan Anda 

yang dapat meningkatkan daya 

tarik Anda sehingga 

memiliki citra yang 

menyenangkan. 

Capricorn yang 

masih jomblo 

bisa masuk ke 

dalam 

kemitraan 

romantis baru. 

Ini membuat 

lebih cepat 

untuk 

kesenangan dan 

keseriusan 
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Pertanyaan: 

Mas firman, saya senang sekali dengan 

majalah kekuatan sugesti. Isinya menyadarkan 

saya tentang banyak hal. Semoga mas firman 

selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Saya 

mau menanyakan, mas firman pernah berbagi 

tentang kesurupan, apa bedanya kesurupan 

yang benar kesurupan dengan kesurupan yang 

lebay? 

Pak Ridwan-Banjarnegara  (0813xxxxxx) 

Jawab: 

Pak ridwan, terima kasih sudah setia membaca 

majalah kekuatan sugesti. Saya juga bahagia 

mengetahui bapak mendapat penyadaran dari 

majalah kekuatan sugesti. Mengenai 

kesurupan, sebenarnya tidak ada kesurupan 

yang lebay denga kesurupan yang asli. Karena 

semua kesurupan itu lebay saja pak. Jadi 

sesungguhnya tidak ada yang masuk ke dalam 

diri manusia yang terlihat kesurupan itu. 

Kesurupan sebenarnya adalah luapan emosi 

saja dari tumpukan masalah yang tersimpan 

dalam pikiran seseorang. Ketika tidak ada 

teman curhat maka emosi itu muncul sehingga 

terjadilah gerakan yang terlihat seperti itu.  

Nah, jadi jangan membedakan ya antara 

kesurupan yang lebay dengan kesurupan yang 

sungguhnya. Coba deh diingat, pernahkah ada 

kesurupan di pabrik itu dialami oleh para 

direkturnya? Tidak ada kan, pasti kesurupan itu 

dialami oleh para buruhnya. 

 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum mas firman, apakah kalau 

kita sakit bisa disembuhkan hanya dengan 

sugesti? Mohon penjelesannya mas firman. 

Mita-Manado (08783xxxxxxx) 

Jawab: 

Waalaikumsalam mbak mita di manado, terima 

kasih sudah setia membaca majalah kekuatan 

sugesti ya, disebarkan juga kepada teman-

teman lainnya. Menjawab pertanyaan mbak, 

maka jawabannya iya. Karena seseorang itu 

menjadi sembuh dan sehat kembali atas dari 

sugesti yang masuk dari dia. Bisa sugesti dari 

| Curhat Pikiran 
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dokter, sugesti dari obat yang diminum, sugesti 

dari berbagai vitamin dan nutrisi lainnya. Ingat 

bahwa sugesti itu adalah "saran", ketika 

seseorang mendapat saran dari dokter supaya 

dia minum obat A untuk sembuh dan efeknya 

dia sembuh, maka sebenarnya bukan semata-

mata karena obatnya tapi karena sugesti yang 

diberikan oleh dokter tersebut. Dari penjelasan 

ini maka bisa kita buat sebuah kesimpulan 

bahwa sebenarnya kesembuhan seseorang 

adalah efek dari sugesti yang masuk ke dalam 

Pikiran orang tersebut. Coba anda baca-baca 

lagi majalah kekuatan sugesti edisi-edisi 

sebelumnya ya. 

 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya selalu membaca majalah 

kekuatan sugesti, pokoknya saya download 

setiap edisi. Ini ada pertanyaan yang butuh 

dijelaskan mas. Apakah segala bentuk 

ramalan, perhitungan, dan fengshui itu juga 

sugesti ya mas? Saya menjadi bertanya seperti 

ini karena membaca majalah kekuatan sugesti 

ini. 

Rahmad-Medan (facebook) 

Jawab: 

Terima kasih mas rahmad atas pertanyaannya 

dan kesetiannya membaca majalah kekuatan 

sugesti. Dengan bertanya seperti itu berarti 

mas rahmad semakin tersadarkan atas 

kekuatan dirinya. 

Apa yang mas tanyakan itu betul sekali, segala 

bentuk perhitungan, bentuk ramalan, mau 

diberi nama fengshui dan sebagainya itu 

semua adalah sugesti. Ketika dirimu 

mempercayainya maka terjadi, ketika tidak 

mempercayai maka pasti tidak ada apa-apa. 

Jadi boleh saja membaca itu, asal membaca 

yang baik-baik saja. Banyak orang yang 

membuat berbagai ramalan, berbagai 

perhitungan untuk menentukan nasib dan 

hidup seseorang. Padahal itu semua hanya 

sugesti saja, Tergantung bagaimana yang 

menerima, jika yang menerima mengimani dan 

mengamini maka terjadilah sesuai dengan apa 

yang diramalkan dan diperhitungkan itu. 

Tetapi, kalau tidak diimani dan diamini maka ya 

semua tidak ada artinya. Saya membuat 

majalah kekuatan sugesti dan kelas AMC 

untuk memunculkan kesadaran kepada 

banyak orang agar tidak perlu lagi mencari 

ramalan-ramalan, tidak perlu mencari 

perhitungan-perhitungan. Karena semua dari 

Pikiran kita sendiri. 

 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar 

kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui 

sms/whatsapp/line di 0856.46.000.981 atau 

acc facebook di facebook.com/wahana.sejati 
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